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Sammanfattning 
Ungdomar idag står inför en mängd valalternativ. Syftet med studien var att få 
förståelse för hur ungdomar i ett individperspektiv hanterar och upplever sin 
beslutsprocess beträffande sitt gymnasieval. En kvalitativ metod användes och 
intervjuer genomfördes med åtta elever i år nio från en skola i en medelstor kommun. 
Resultatet visar att tanken på gymnasievalet initieras främst från personer i 
ungdomarnas närhet. De har periodvis tänkt väldigt intensivt på gymnasievalet. De 
flesta ungdomarna tycker själva att de har tillräcklig kunskap om sig själv och 
alternativen. Att ta beslutet upplevs som jobbigt för några, medan flertalet säger sig vara 
oberörda. Slutsatsen är att beslutsprocessen är en subjektiv upplevelse som skiljer sig 
kraftigt åt och hanteras väldigt olika av ungdomarna. 
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Abstract 
The purpose of the study was to reach understanding how youths in an individual 
perspective handles and experience their decision making process regarding the choice 
of upper secondary education. A qualitative method was chosen for the investigation 
and interviewees carried through with eight pupils in ninth grade from the same school 
and municipal. The result points out that the thoughts of the choice of education in 
upper secondary school initiates from people close to the youths. From time to time they 
have thought intensively about their choice of education. The majority of the youth 
think that they have enough knowledge about them self’s and the alternatives. To make 
the choice is hard work for some of them, while the majority states they are unaffected. 
The conclusion reached was that the decision making process is a subjective experience 
that diverge a lot and handles enormously different by the youths.  
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Förord 
Vi vill främst rikta ett varmt tack till medverkande ungdomar, utan er hade den här 
uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Tack för att vi fick ta upp en stund av er tid. 
Det har varit intressant och givande att få ta del av era tankar. 

Vi vill även tacka ungdomarnas studie- och yrkesvägledare som varit oss behjälplig 
med att på kort tid få kontakt med elever och hitta lokal för intervjuerna. Tack också till 
alla i vår närhet som på olika sätt har stöttat oss under vårt arbete med uppsatsen. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Adrian Thomasson som med sin 
entusiasm och envishet, sina höga krav och kluriga frågor har givit oss inspiration och 
stöd genom hela arbetet och fått oss att pressa oss lite till när det behövts som mest. 

Slutligen vill vi tacka varandra för alla intressanta och givande diskussioner vi haft och 
för ett gott samarbete. 

 

 

Sundbyberg juni 2007 

 

Marit Busk & Lina Mörk 
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Inledning 
Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle med en mångfald av alternativ som hela 
tiden ökar till antalet inom alla samhällsområden. Det som gäller idag kanske inte gäller 
i morgon. Detta ställer stora krav på individen att ideligen ta ställning till och fatta nya 
beslut. Kunskapen om att göra val och fatta beslut är därför ingen isolerad händelse i 
skolans värld utan något som sker genom hela livet och inom alltfler områden. Varifrån 
ska medborgare och i synnerhet ungdomar tillägna sig dessa kunskaper om att göra val 
och fatta beslut?  

I vårt moderna samhälle där valalternativen ständigt ökar finns en stark tro till att fler 
alternativ är bättre och ger individen ökade möjligheter. En ung människa som ska göra 
sitt gymnasieval står inför en mängd olika alternativ. Men om individen är osäker inför 
gymnasievalet, ökar antalet alternativ möjligheterna att göra ett bra val? Eller försvåras 
bara beslutsprocessen? Gymnasievalet är formellt sett frivilligt, men har det kommit att 
upplevas som obligatoriskt? 

I kommittédirektivet1 för en reformerad gymnasieskola kommer inte alla 
gymnasieutbildningar längre ge grundläggande behörighet till högskolan, vilket de gör 
idag. Antagningsreglerna till högskolan kommer också att ändras på så vis att det blir 
svårare för dem som kompletterar sina gymnasiebetyg senare i livet att komma in på 
högskolan genom att den kvotgruppen minskas. Vilka konsekvenser medför dessa nya 
regler för den som är ung och inte har haft förutsättningar att göra ett väl övervägt val? 
Chansen att kunna ändra yrkesbana senare i livet kommer att minska. Hur rimmar detta 
med det livslånga lärandet och med att många karriärutvecklingsteorier kräver god 
självkännedom och kunskap om alternativen för att kunna göra väl underbyggda val?  

Det finns stora förtjänster för ett samhälle om individer gör väl underbyggda och väl 
övervägda val. Något som exempelvis visar sig i att eleven fullföljer sin utbildning, 
klarar av den, känner tillfredsställelse och inte gör kostsamma byten eller i värsta fall 
avhopp. 

Val av problemområde 
De karriärutvecklingsteorier vi läst under studie- och yrkesvägledarutbildningen 
förklarar hur individer går till väga när de gör val och fattar beslut. Dessa teorier och 
modeller om beslutsprocessen förutsätter god självkännedom och kunskaper om 
alternativen hos den väljande. Hur ser ungdomars kunskaper ut angående detta? Förstår 
de själva att det är en process? Vet de hur man fattar beslut? Detta har hos oss skapat en 
nyfikenhet för hur ungdomar själva upplever och hanterar sina beslutsprocesser. Vi 
saknar ungdomarnas röster och vill synliggöra hur de upplever och hanterar sitt 
gymnasieval och därför är föreliggande uppsats viktig. 

                                                
1 http://www.regeringen.se/sb/d/8151/a/77582 ”GY -09” (2007-05-17) 
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Vår målgrupp är således skolledare och studie- och yrkesvägledare som kan påverka 
arbetet med detta. Studien bör vara särskilt intressant för studie- och yrkesvägledare då 
vi anser det vara viktigt att våga tänka i nya banor när det gäller vägledning. Det borgar 
för att eleverna möts av professionalitet och relevanta metoder och modeller. Vi hoppas 
att den här studien i förlängningen leder till att studie- och yrkesvägledaren kan bemöta 
och hjälpa på rätt sätt i rätt tid.  

Förförståelse 
Vår förförståelse grundar sig på vår utbildning till studie- och yrkesvägledare och vår 
yrkeserfarenhet, då en av oss varit verksam i yrket i drygt sex år.  

Våra erfarenheter i möten med ungdomar har gett oss en uppfattning om att de upplever 
sig osäkra och känner sig oförberedda inför val och beslut. Detta styrks också av den 
litteratur vi läst under utbildningen. Ungdomarnas osäkerhet tror vi grundar sig på en 
avsaknad av verktyg för hur man tar sig igenom en beslutsprocess samt det ökade 
utbudet av alternativ. 

Vi tror att ungdomar saknar medvetenhet under sin beslutsprocess. Att bli medveten om 
att man ska göra ett val skapar behov av att reflektera över vem jag är och vad jag vill 
och hur jag hanterar det, vilket i förlängningen kan leda till större självinsikt. Detta tror 
vi kan lindra osäkerheten och oron många ungdomar känner. 

Begreppsdefinition 
Vi vill understryka att definitionerna nedan är författarnas egna. 

Beslutsprocess – period över tid då individen tar sig igenom fem steg. Början på denna 
process är (1) tanken (initieras utifrån eller inifrån) på att göra ett val. Individen samlar 
in (2) kunskap om alternativ och sig själv. Individen hanterar ovan nämnda kunskap 
genom att (3) sammanföra densamma, individen hittar eventuella strategier för detta. 
Individen (4) fattar beslutet. Individen går till (5) handling utifrån vad den har beslutat.  

Väl underbyggda val – individen har tillräckliga kunskaper om sig själv och alternativen 
och gör ett val. 

Väl övervägda val – individen har ovanstående kunskaper och har medvetet sammanfört 
dessa  för att komma fram till ett beslut (exempelvis resonerat, reflekterat, analyserat). 

Ungdomar – pojkar och flickor i år 9. 

Beslutstillfälle – tiden (kort) innan, under och efter beslutet fattas. 

Kunskap om sig själv – behov, egenskaper, intressen, styrkor och svagheter.   

Alternativ - gymnasieskola och gymnasieprogram. 
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Syfte 
Vi vill få förståelse för hur ungdomar i ett individperspektiv upplever och hanterar sin 
beslutsprocess beträffande sitt gymnasieval.  

Bakgrund 
I följande kapitel redogörs för historik, forskning, teorier och litteratur som berör 
ungdomars beslutsprocess. Följande databaser har använts: Libris, Uppsök, Artikelsök, 
Proquest, Google samt referenslistor. Även populärvetenskapliga artiklar har givit 
inspiration till föreliggande studie.   

Historik 
Under de senaste 100 åren har samhällets syn på val och beslut kommit att förändras. 
Det framväxande industrisamhället skapade i början av 1900-talet yrkesvalsmöjligheter 
för individen och ett behov för samhället att styra arbetskraften till lämpliga yrken. 
Frank Parsons formulerade 1909 den första teoriansatsen kring yrkesvägledning. Han 
beskrev yrkesvalsprocessen i tre steg; förståelse av sig själv, kunskap om arbeten och ett 
sunt resonerande om relationen mellan dessa två. Rätt man skulle sättas på rätt plats och 
valet sågs som en engångsföreteelse där vägledaren agerade expert. En tid av matchning 
och diagnostisering genom tester följde fram till efter andra världskriget. Den 
psykologiska forskningen förändrar på 1950-talet synen på yrkesvalet från att vara en 
engångsföreteelse till att vara en kontinuerlig process genom livet (Brown, 2002). Vid 
den här tiden började även sociologiska forskare att intressera sig för ämnet. 

Samhällssynen på vägledning har gått från att ge individen stöd till sitt första arbete, för 
att sedan stanna där, till att lägga förväntningar på individen att lära sig saker om sig 
själv och omgivningen (Brown, 2002). Under de senaste årtiondena har kontextuella 
villkor och samhälleliga faktorer som påverkan på valprocessen kommit att influera 
karriärutvecklingsteorierna allt mer (Fransson & Lindh, 2004). 

1990-talet kom att innebära många förändringar i det svenska samhället. En ökad 
individcentrering sammanföll med dålig ekonomi och en hög arbetslöshet, framförallt 
för ungdomar. Sverige decentraliserades och det kom att innebära en 
”valfrihetsrevolution” även inom skolan (Fransson & Lindh, 2004). Stefan Lund (2006) 
uttrycker detta på ett adekvat sätt i sin avhandling Marknad och medborgare; 

Den moderna människan ställs kontinuerligt inför situationer där hon måste genomföra val av 

olika slag. Det gäller den dagliga konsumtionen av varor och tjänster, men också den 

förskjutning som skett under senare tid där kollektivt och statligt hanterade 

problemlösningsstrategier har kommit att bli till individuella angelägenheter som förväntas 

komma till uttryck i människors olika typer av val (sid. 9).  

Tidigare generationer kunde relatera sitt utbildningsval till väl utstakade 
utbildningsvägar med en stark koppling mellan skola och arbetsliv. Idag saknas denna 
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tydliga koppling och ungdomar förväntas ha ett individuellt förhållningssätt till sin 
utbildning och reflektera kring vad som är ett bra liv, vilka de är och vill vara och hur de 
ska handla för att nå dit (Lund, 2006). 

I och med ett allt mer utbrett marknadstänkande får individen och framförallt 
ungdomarna också fler alternativ att sätta sig själv i relation till vid val- och 
beslutstillfällen.  

När det gäller gymnasievalet har reformer som skolpeng och friskolereformen haft stor 
inverkan på ungdomarnas val och valalternativ, speciellt i storstadsregionerna där det 
råder en stark konkurrens om eleverna. Idag blir gymnasievalet för en del mer ett 
skolval än ett utbildningsval. 

Karin Fransson & Gunnel Lindh (2004) menar att det existerar ett risksamhälle där det 
som gäller idag kanske inte gäller i morgon. Det har uppstått en ny situation idag genom 
att ungdomar behöver förhålla sig realistiskt till exempelvis vad de vill och varför samt 
vilka vägar som kan vara framkomliga. Uppväxt och erfarenheter gör att ungdomarna är 
mer eller mindre väl rustade för detta. Unga behöver stöd i dessa processer och där har 
skolan en viktig roll att fylla. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet2 står att 

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (sid. 

15). 

 samt 

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (sid.9). 

I kommittédirektivet3 för en reformerad gymnasieskola formas också en bild av en 
framtidens gymnasieskola där bland annat mer komplicerade regler för antagning gör 
dessa kunskaper än mer viktiga. Kommittédirektivets förslag kommer att innebära större 
skillnader mellan olika program och på så vis kommer också gymnasievalet att få större 
konsekvenser för individen längre fram i livet.   

 

Litteratur  
Nedan presenteras den litteratur som knyter an till föreliggande uppsats ämne men som 
inte faller under rubriken forskningsanknytning. 

 

                                                
2 http://www.skolverket.se/sb/d/468;jsessionid=DDA7E6D81E03692E9ABB2A8E686F9E7E ”Lpo 94” (2007-05-23) 

3 http://www.regeringen.se/sb/d/8151/a/77582 ”GY -09” (2007-05-17) 
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The skilled helper 

Gerard Egan (2002) är professor emeritus i organisationsutveckling samt psykologi och 
har utarbetat en handlingsorienterad modell som går att applicera på de flesta 
”hjälpande” yrken. Denna modell är enkelt förklarat uppbyggd i tre faser, mycket 
omfattande och är influerad av det lösningsfokuserade förhållningssättet (se exempelvis 
Berg & De Jong, 2004). Ett av den handlingsorienterade modellens syften är att 
”hjälparen” ska lära individen att bli bra på att fatta beslut, det vill säga lära ut kunskap 
som individen kan ha nytta av i problemsituationer i livet. Detta syfte har vi i denna 
studie tagit fasta på och koncentrerar fortsättningsvis vårt resonemang kring detta. Vi 
finner Egan intressant eftersom han har ett individperspektiv och infallsvinklar kring 
beslutsprocesser och ser beslutsfattande som en icke rationell process. Beslutsfattande 
ska ses som problemlösning menar han och en beslutsprocess är något som sträcker sig 
över tid och det kan vara allt från några sekunder till en hel livstid. Trots att livet i 
mångt och mycket kräver att vi som individer ständigt tar små och stora beslut så menar 
Egan att samhället inte har tillhandahållit utbildning om beslutsfattande och heller inte 
prioriterat det.  

Erfarenheter av att fatta beslut och göra val kan vara rotat tidigt exempelvis i 
barndomen. Vissa barn har tillåtits för många val medan andra för få. Det är mycket 
som påverkar individen under beslutsprocessen och därför bör den ses som 
komplicerad. Att fatta beslut är ofta ett förvirrande skeende där det är svårt att beskriva 
vad som händer och ibland ses beslutet som osystematiskt och irrationellt. 

Traditionellt sett har beslutsfattande förståtts som en rak rationell process där individen 
inhämtar information, analyserar informationen och sedan fattar beslutet. Egan skriver 
att det här inte är hela sanningen och att det finns saker som påverkar denna process. 
Exempelvis finns det ofta för lite eller för mycket information när beslutet fattas och 
informationen kan ha varit missledande eller direkt felaktig. Förutom detta kan 
känslorna överskugga och påverka processen igenom. Individen kan förivra sig och 
hoppa över eller ignorera analysfasen och direkt gå på ett val. Individen kan inta ett 
”defensivt undvikande”. Detta sker om individen drabbats av panik och kan då ta det 
alternativ som ger omedelbar lättnad och det som verkar vara det mest tillfredsställande 
för stunden. Känslorna tar överhanden såsom exempelvis entusiasm. Individen kan bli 
inkonsekvent genom att säga ja till ett alternativ för att sedan avvisa detsamma eller 
bara halvhjärtat gå till handling. Detta kallar Egan shadowsides. Allt detta kan inte en 
vägledare eliminera och undvika åt individen men förmodligen minimera. 

 

Kognitiv psykologi 

Lundh, Montgomery & Waern (1992) har skrivit en fackbok om kognitiv psykologi. 
Denna bok behandlar bland annat hur beslutsfattande går till utifrån ett psykologiskt 
perspektiv. Lundh et al. menar att beslutsfattande ligger mellan kognitiv psykologi och 
socialpsykologi därför att beslut inte tas i ett vakuum. Beslut påverkas av ett socialt 
sammanhang och också av andra människors förväntningar och handlande samt av den 
sociala bakgrunden som beslutsfattaren har med sig.  I en beslutssituation bör individen 
utföra vissa kognitiva aktiviteter. Nämligen bedöma (sannolikheter för tänkbara 
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konsekvenser), värdera (av konsekvenserna) och integrera information (sannolikhets- 
och värdebedömningar) om olika alternativ.  

De menar också att det skulle vara betydelsefullt att forska kring människors känslor i 
samband med beslutsfattande för att bättre förstå de beslut och val som de gör.  

 

Ungdomars utbildnings- och yrkesval 

Karin Fransson & Gunnel Lindh (2004) har skrivit en kunskapsöversikt på uppdrag av 
Skolverket vad gäller ungdomars föreställningar, kunskap och handlande beträffande 
val av utbildning och arbete. Ungdomar är ingen enhetlig grupp och ungdomstiden tar 
sig inte ett homogent uttryck konstateras i flera studier. De frågar sig på samma sätt som 
Egan (2002) vilket stöd och vilken kunskap ungdomarna får av skolan om att fatta 
beslut angående utbildnings- och yrkesval?  

Fransson & Lindh refererar även till Gunnel Lindh (1997) och fortsätter med att skriva 
att vi befinner oss i början av ett kunskapsuppbyggande vad gäller kunskap om hur 
valprocesser formas ur den enskilde individens perspektiv. Mycket finns att belysa och 
teoretiskt vidareutveckla menar de.  

 

UG 95 

I Utvärdering av grundskolan 1995 från Skolverket (1997) har författarna Karin 
Fransson & Gunnar Kriegholm bland annat tittat på elever i år nio angående deras 
kompetenser angående studie- och yrkesorientering inför gymnasievalet. 

Utvärderingen bygger på en kvantitativ undersökning med ett stort antal tillfrågade.  

I resultatet visar det sig att eleverna inte tycker att frågor om självkännedom 
förekommit i samtal med varken lärare eller studie- och yrkesvägledare. Författarnas 
tolkning av resultatet är att eleverna skulle behöva mera kunskaper om sig själva men 
att dessa behov får stå tillbaka för det mer faktabaserade som rör alternativen.   

Eleverna uppger vad de har tagit hänsyn till när de gjorde sitt gymnasieval. Författarna 
till utvärderingen presenterar fyra faktorer som detta handlar om: 

• Det känns rätt 

• Eleverna är intresserade av gymnasieprogrammets innehåll 

• Valt gymnasieprogram är brett och ”låser” inte in dem 

• Goda utsikter på arbetsmarknaden 

Känsla och intresse är de faktorer som mest gör så att valet blir bra för dem själva enligt 
eleverna. Eleverna tyckte att de borde tagit mer hänsyn till den fjärde faktorn, goda 
utsikter på arbetsmarknaden, när de valde. Annat som kom fram var att de visade på ett 
behov av mer information innan de bestämde sig.   
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Forskningsanknytning 
Eftersom uppsatsens syfte är att få förståelse för ungdomars beslutsprocess har 
författarna sökt efter forskning som berör människors studie- och yrkesval ur ett 
individperspektiv och som också belyser beslutsprocessen som helhet. 

Författarnas uppfattning är att det inte finns så mycket forskning specifikt på 
föreliggande uppsatsämne. Nedanstående avhandlingar och forskning har ändå hittats 
som till vissa delar angränsar undersökningen. Titlarna på dessa utgör detta kapitels 
underrubriker.  

 

Kvalet inför valet 

Anders Lovén (2000) är filosofie doktor i pedagogik, verksam vid Malmö Högskola, 
och har i sin avhandling undersökt ungdomars förväntningar, uppfattningar och 
värderingar beträffande vägledningssamtal i samband med gymnasievalet. Trots att vår 
studie inte berör vägledningssamtalet finner vi det ändå relevant att ta upp denna 
avhandling utifrån delar av innehållet i de analyserade samtalen.    

Självinsikt och självkännedom är ett av de analyserade begreppen i Lovéns avhandling 
vilka han också likställer med varandra. Flera ungdomar uttryckte i studien bristande 
självinsikt/självkännedom som orsak till svårigheter i samband med gymnasievalet.  

Många ungdomar i studien förhöll sig passiva och hade inte tagit reda på så mycket 
inför gymnasievalet. Vägledarna i studien tolkar detta som en följd av en oerfarenhet i 
att fatta beslut och att den upplevda dramatiken kring valet leder till 
handlingsförlamning hos ungdomarna. Lovén drar här paralleller till inlärd hjälplöshet 
och hjälplösheten är i sin tur kopplad till okontrollerbarhet. Detta blir extra tydligt hos 
de ungdomar som har få alternativ och kort tid till förfogande. Lovén konstaterar att 
huvuddelen av ungdomarna hade övervägt ett till två alternativ och han tolkar detta som 
antingen en stor säkerhet eller en bristande insikt om alla de alternativ som finns. 

Samtliga vägledare i studien uttryckte hur lite eleverna visste för att kunna göra sina val. 
Eleverna hade inte så mycket erfarenheter och bristande kunskap om egna förmågor. 
Alternativen visste de lite om. Elever med låga betyg tog inte reda på information om de 
olika valalternativen och sköt på valet så långt att de nästintill fick panik.  

I avhandlingens diskussionskapitel resonerar Lovén kring mognad och säkerhet och har 
kommit fram till att många elever inte var helt mogna för ett väljande, men ändå måste 
välja på grund av ansökningstiden. Det finns en relation mellan begreppen mognad 
respektive säkerhet enligt eleverna själva. Eleverna menar att om man upplever att man 
är säker så är man också mogen och upplever man osäkerhet kopplas detta ihop med att 
vara omogen. Lovén har kommit fram till att elever vill få insikt i väljandets 
komplexitet och få redskap i att hantera valsituationer i framtiden. Lovén reflekterar i 
sin studie även över att ungdomarnas osäkerhet ökar efterhand ju mer de närmar sig 
valet. När valet är över beskriver en majoritet av ungdomarna att det känns skönt men 
att det finns en viss oro kvar som gäller osäkerheten att komma in på sökt utbildning. 
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Lovén ser i sin studie att vägledarna har en outtalad föreställning om ett rationellt val 
och att inte kunna bestämma sig ses som en brist. 

 

Samtalet – i studie- och yrkesvägledningsprocessen 

Gunnel Lindh (1997) är filosofie doktor i pedagogik vid Uppsala Universitet och har i 
sin avhandling tittat närmare på vägledningssamtal mellan vägledare och elever och 
beskriver bland annat den hjälp som elever får vid utträdet ur grundskolan. Trots att vår 
studie inte berör själva vägledningssamtalet så finner vi denna avhandling ändå delvis 
intressant för att den berör kunskaper om sig själv och alternativen och sammanförandet 
av dessa två.  

Lindh anser att ett val innebär att en relation skapas mellan en individ och de olika 
alternativ som finns vad gäller exempelvis utbildningar. Ur ett individperspektiv kan 
gymnasievalet ses som att individen ska utgå från de egna behoven, förmågor och 
förutsättningar. Målet är alltså att finna det alternativ som bäst överensstämmer med 
individens personliga önskemål.  

Vägledarna i studien ser vägledningssamtal som ett led i ungdomarnas val- och 
beslutsprocess. Några menar att samtalet skall hjälpa eleven att förstå var i valprocessen 
de befinner sig för att sedan kunna hjälpas utifrån denna utgångspunkt. Vägledarna i 
studien anser alla i olika stor utsträckning att syftet med vägledningssamtalen är att 
eleverna skall erhålla ökad självkännedom, kunskap om alternativen och att sedan 
kunna resonera klokt mellan dessa. Vägledarna poängterar att det är viktigt att hjälpa till 
med ett bra beslutsunderlag och vissa av dem understryker att det är kunskap om 
alternativen som är viktigast. Andra menar att det är att hjälpa eleven att utveckla en 
god självkännedom som ska prioriteras.   

Eleverna ser det som stort och viktigt att komma fram till vad de vill göra i framtiden 
och därför blir gymnasievalet betydelsefullt i deras ögon. Elevernas uppfattning om att 
direkt fortsätta på gymnasiet efter grundskolan är enhällig. De ser det inte som ett 
alternativ att gå direkt ut i arbetslivet.  

Vägledning är något mer än att införskaffa information konstaterar Lindh. Individen 
behöver också bearbeta och omvandla informationen så att individen kan överväga 
framtida konsekvenser. Det innebär inte per automatik att individen kan göra ett val 
bara för att den fått information. Den behöver hjälp med att ta ”nästa steg i processen”. 
För detta krävs en systematik av studie- och yrkesvägledaren i vägledningsarbetet.  

 

Marknad och medborgare 

Stefan Lund (2006) har doktorerat vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet 
och har i sin avhandling studerat hur en omstrukturerad gymnasieskola kan tydliggöras i 
relation till ett alltmer individualiserat samhälle, vilket också har förändrat villkoren för 
elevers utbildningsval. Han har undersökt hur en grupp grundskolelever hanterar olika 
situationer och sammanhang som de möter på väg in i gymnasieutbildningen. 
Resultaten visar bland annat på att vissa elever klarar att hantera den ökade valfriheten 
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och andra inte. Det som påverkar är om eleverna har någon nära person att diskutera 
möjliga alternativ med.  

Lund uppger att de ökade möjligheterna att välja gymnasieskola betyder väldigt lite för 
vissa elever, för andra framstår denna möjlighet som betydelsefull. Dessa elever väljer 
en skola där de andra eleverna förväntas ha liknande ambitioner, drömmar och 
förväntningar.  

I studien framkommer att det finns andra förklaringar till elevernas utbildningsval än 
föräldrarnas sociala bakgrund. Kompisar och syskon som informella 
informationskanaler och att bli bekräftad som kunnig inom ett område har en stark 
påverkan på elevers val av gymnasieprogram. 

 

Hur unga människor fattar beslut 

Phil Hodkinson (1995) är sociolog och lektor vid universitetet i Manchester. Han har 
tillsammans med sin kollega Andrew Sparkes (vid Exeter University) skrivit en 
vetenskaplig artikel om hur unga människor fattar beslut De har gjort en studie på 
ungdomar i England. I studien framkom hur ungdomar själva menar att de gör när de 
väljer. De frågade ungdomarna om varför och hur de hade beslutat som de gjort vid 
väljandet. Det visade sig att ungdomarnas val var influerade av personer i deras närhet 
som arbetade i samma yrkesområde som de själva sedan valde. Mönster som Hodkinson 
och Sparkes såg var att många ungdomar följde speciella intressen, det vill säga valet 
skulle leda till ett speciellt framtida jobb. De såg också att besluten var baserade på 
information som redan var väl känd för ungdomarna sedan tidigare och som fanns i 
deras närhet (kontext och habitus). Hodkinson menar att besluten som ungdomar gör 
ofta bara till viss del är rationella och det handlar om att ungdomarna vill bejaka bilden 
de har av sig själva. Begreppet horizons for action begränsar och utvidgar vad individen 
kan tänka sig att välja. Om individen erhåller information om något som inte finns inom 
dennes ”horisont” kan den heller inte ta till sig det. Inom sina ”horizons for action” 
gjorde ungdomarna rationella val menar Hodkinson. Besluten är också påverkade av 
känslor och är även av intuitiv karaktär. Valen kan bara förstås utifrån ungdomarnas 
livshistorier och Hodkinson kopplar till Pierre Bourdieus begrepp habitus (se Broady, 
1998). Habitus innebär en persons värderingar, idéer, preferenser, (den fysiska) kroppen 
och överlappande identiteter (exempelvis mamma, syster, sjuksköterska). Sett i ljuset av 
detta menar Hodkinson att beslutsfattande aldrig kan vara kontextfri.  

Både politiker och praktiker måste inse komplexiteten med processer angående 
beslutsfattande. Hittills har det forskats lite på hur unga människor fattar beslut om sina 
karriärer. Hodkinson avslutar sin artikel med att vägledning och vägledare behöver vara 
flexibla för att kunna ta till sig de nya tankesätten som hela tiden utvecklas i samhället. 
Förändringar sker ständigt både hos individer och i samhället i stort. Samhället måste 
kunna anpassa sig till att individer står i ständig förändring.  
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Teoretiskt perspektiv  
Studien utgår från teorier med sociologiska och psykologiska perspektiv. Vi uppfattar 
det som att nedanstående psykologiska teori tar upp hur man som individ konkret gör 
för att sammanföra kunskaperna om sig själv (självkännedom) och kunskaperna om 
alternativen.  Eftersom föreliggande uppsats syfte är att få förståelse för hur individerna 
upplever beslutsprocessen finner vi denna teori intressant och relevant eftersom den tar 
hänsyn till beslutsfattarens känslor. Per Sjöstrands teori är en socialpsykologisk teori 
om karriärutveckling som är baserad på valteori, socialisationsteori, stämplingsteori och 
utslagningsteori. Den är också en deskriptiv teori, det vill säga att den försöker visa hur 
människor faktiskt handlar i samband med val och inte hur de borde handla. 

 

Cognitive Information Process  

Cognitive Information Process Theory (Brown, 2002) (i fortsättningen nämnd CIP) är 
relevant för föreliggande uppsats genom att den kombinerar kognitiva processer med 
emotioner. Teorin är mycket omfattande och det står inte i rimlig proportion att ta upp 
alla begrepp och delar i denna uppsats. De mest relevanta har utifrån vår tolkning därför 
valts ut. CIP framställer på ett handgripligt sätt hur individer bör gå tillväga för att 
kunna göra ett väl övervägt val och är mer en modell/metod än en förklarande teori. Val 
och beslut ses också som processer, det vill säga ett förlopp under tid. CIP har sina 
rötter i Frank Parsons teoriansats med de tre grundläggande begreppen: självkännedom, 
kunskap om alternativen och förmågan att sunt resonera mellan dessa.  

För att gå in i en beslutsprocess behöver individen utveckla sin självkännedom. När 
detta är kartlagt och tillräckligt utrett är individen mogen nog att ta nästa steg. Denna 
mognad benämns readiness. Nästa steg är att följa CASVE-cykelns faser som individen 
kan genomföra på egen hand eller med stöd av exempelvis en studie- och 
yrkesvägledare. Namnet CASVE är en förkortning på fem steg och som också ses som 
nödvändiga för att individen skall kunna göra ett väl övervägt val och komma fram till 
ett beslut.  

När individen har påbörjat arbetet med stegen i CASVE-cykeln är dessa steg 
sammankopplade med känslor som hela tiden påverkar individen på olika sätt processen 
igenom. Detta är också ett av teorins grundantaganden: att göra val och fatta beslut 
innefattar en interaktion av både känslor och kognitiva processer. Både ”hjärta och 
hjärna” behöver få utrymme under processen. CASVE består av följande steg. 
(Communication) Ett problem eller behov (exempelvis valsituation) existerar som 
individen själv uppfattar som detsamma. Medvetenheten om att ett problem existerar 
kan vara ihopkopplad med exempelvis oro eller förvirring. Under (Analysis) 
analysfasen kan individen vara nyfiken och grubblande. Att (Synthesis) sammanställa 
potentiella alternativ (”brainstorming”) kan vara både fascinerande och skrämmande. 
(Valuing) Utvärderingen av alternativen kan frambringa ambivalens och (Execution) att 
fatta beslutet eller göra valet kan vara en lättnad. Uppstår inte tillfredsställelsen när 
beslutet är fattat behöver individen eventuellt gå ett varv till i CASVE-cykeln. Denna 
önskan om att vilja uppnå ett tillstånd av tillfredsställelse kallas för the gap och fungerar 
som drivkraft för individen.    



 

 11 

För att kunna genomföra stegen i CASVE-cykeln är det viktigt att individen har 
följande förmågor: self-talk, att tänka positivt – jag kan. Selfawareness, medvetenhet 
om individens egen roll för att komma fram till ett beslut, hjälper till att hålla individen 
fokuserad. Genom dessa förmågor minskar sannolikheten för att processen skall 
avbrytas. Monitor and control, individen dubbelkollar vad hon/han kommit fram till i de 
olika stegen i CASVE-cykeln och gör en sorts självreflektion. 

 

Per Sjöstrands karriärutvecklingsteori 

I antologin Karriär och levnadsbana av Sigrid Franke-Wikberg & Ulf P. Lundgren 
(1980) skriver Per Sjöstrand i artikeln: Teorier om yrkesval om hur människor handlar i 
samband med sina karriärval. Sjöstrand menar att karriärutveckling är en process 
uppbyggd kring ett otal olika valtillfällen om utbildning och yrke genom hela livet. Han 
ser dessa valtillfällen som brytpunkter som kan vara antingen påtvingade eller frivilliga. 
De kan också vara institutionaliserade eller tillfälliga. Gymnasievalet är exempelvis 
påtvingat och institutionaliserat. Brytpunkterna kan också vara mer eller mindre 
medvetna. 

 

Han beskriver alternativens olika tillgänglighet och attraktivitet genom att dela in dem i 
tre olika principer: 

• Kunskapsprincipen. För att välja ett visst alternativ måste individen känna till 
alternativet, men det räcker inte helt. Det krävs också en viss bekantskap som 
innebär att man kan leva sig in i det alternativet och på så sätt förstå vad det 
innebär för en själv. Ju mer kunskap ju större attraktivitet. 

• Attitydprincipen. Handlingsalternativ som kan förknippas med positiva 
upplevelser tenderar att bli föremål för positiva känslor. Det motsatta gäller för 
alternativ som förknippas med negativa händelser. Positiva/negativa upplevelser 
ska förstås mycket vitt. 

• Vinst - kostnadsprincipen. Innebär att alternativ får för individen i olika grad 
positiva och negativa konsekvenser. Individen strävar efter att maximera vinst 
och minimera kostnader på ett psykologiskt, socialt och ekonomiskt plan. 

 

Sjöstrand reflekterar kring konkurrens och tilltro till sig själv på följande vis: 

I ett samhälle där individuell konkurrens är ett betydande inslag blir individens karriärval också 

en avspegling av tilltron till den egna förmågan. Troligen är denna tilltro lägre gentemot 

alternativ som ter sig okända och som det saknas erfarenheter av i närmiljön, och som ligger 

utanför en grupps tradition (sid. 59). 

 

Sjöstrand skiljer också mellan fyra olika typer av väljande: 

• Attraktivitetsväljande: syftet refererar till ett karriärmål. 

• Repulsionsväljande: syftet refererar till ett antikarriärmål. 
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• Interimväljande: syftet är att skjuta upp det slutgiltiga ställningstagandet. Olika 
vägar till karriärmål hålls öppna. 

• Alienerat väljande: karriärmål saknas. 

 

Forskningsfrågor 
Vad är det, enligt ungdomarna, som gör att beslutsprocessen startar och när? 

Har ungdomarna, enligt dem själva, tillräcklig kunskap om sig själv och alternativen när 
de tar sitt beslut? 

Hur sammanför ungdomarna, enligt dem själva, kunskaperna om sig själva och sina 
alternativ och hur går de vidare fram till ett beslut?  

Hur upplever ungdomarna beslutstillfället? 

Avgränsning 
Fokus i studien kommer att ligga på hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin 
beslutsprocess angående gymnasievalet. Arbetet avgränsas till att gälla intervjuer med 
åtta elever i en skola i en kommun.  

Kunskapssyn 
Vår kunskapssyn vilar både på ett psykologiskt och ett sociologiskt perspektiv. Vi som 
studie- och yrkesvägledare förutsätter att göra val är en process det vill säga individen 
tar till sig och bearbetar kunskap om sig själv och alternativen för att kunna komma 
fram till ett beslut under tid. Valet är en process som innebär att individen går från tanke 
till handling. Denna process är också starkt förknippad med känslor. För att göra ett väl 
underbyggt och övervägt val krävs en medvetenhet om just (val) processen anser vi.  

Vår uppfattning är också att gymnasievalet påverkar ungdomar genom starka känslor 
som är förknippade med val och beslut, vilket är ett relativt outforskat område.  

Hypotes  
Ungdomarna följer de fem stegen i beslutsprocessen (enligt vår egen definition) när de 
gör sitt gymnasieval. Början på denna process är (1) tanken på att göra ett val. Individen 
samlar in (2) kunskap om alternativ och sig själv. Individen hanterar ovan nämnda 
kunskap genom att (3) sammanföra densamma, individen hittar eventuella strategier för 
detta. Individen (4) fattar beslutet. Individen går till (5) handling utifrån vad den har 
beslutat.  

Beslutsprocessen till gymnasievalet är en stark känslomässig upplevelse.  
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Metod 

Vald undersökningsstrategi 
Den kvalitativa metoden användes med hänsyn till föreliggande uppsats syfte som var 
att få förståelse för hur ungdomar i ett individperspektiv upplever och hanterar sin 
beslutsprocess beträffande sitt gymnasieval. Avsikten är inte att generalisera. Arbetet 
genomfördes utifrån ett icke experimentellt upplägg och åtta intervjuer utfördes.  

Metoder och tekniker 
Metoden som användes vid undersökningen var intervjuer. Åtta intervjuer genomfördes 
av författarna. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade eftersom 
möjligheten att kunna förtydliga och utveckla svaren genom dialog med respondenterna 
önskades. 

Genomförandesteg 
Studie- och yrkesvägledaren på vald grundskola kontaktades via telefon. Hon 
tillfrågades om skolans möjlighet att medverka i studien och också om hon kunde hjälpa 
till med urvalet av elever att intervjua. Efter överenskommelse sändes ett brev via e-post 
med presentation av undersökningen (se Bilaga 1). I e-posten bifogades också ett brev 
till eleverna (se Bilaga 2). Utifrån brevet fick eleverna möjlighet att tacka ja eller nej till 
sin medverkan. Eleverna ombads att ta hem brevet för godkännande och påskrift av 
vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledaren frågade även rektorn om skolans 
medverkan i undersökningen. Studie- och yrkesvägledaren meddelade författarna att det 
fanns åtta intresserade elever samt tid och plats bestämdes för ett första möte med 
eleverna. Vid mötet bokades tider med respektive elev in. Intervjuerna hölls under två 
dagar med fyra intervjuer vardera.  

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Urvalsgruppen bestod av åtta elever i år nio från samma skola i kommun X. Motivet till 
detta urval var likvärdighet i möjligheten att söka gymnasieskolor utanför den egna 
kommunen samt hur vägledningen var organiserad. Urvalsgruppen bestod av hälften 
pojkar, hälften flickor för att få en jämn fördelning mellan könen. Detta för att 
eventuellt se skillnader och mönster utifrån genus. Eleverna valdes också ut på grund av 
att de hade gjort sitt gymnasieval i februari 2007. Det visade sig i efterhand att 
urvalsgruppen karaktäriserades av elever som valt studieförberedande program till 
gymnasiet.    

Undersökningen gjordes i en borgerligt styrd, medelstor kommun i ett storstadsområde. 
Kommunen har två kommunala gymnasieskolor samt en fristående gymnasieskola. 
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Studie- och yrkesvägledarens uppfattning är att vald skola har gott rykte i kommunen 
och elevernas avgångsbetyg ligger relativt högt.  

Undersökningen gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval med avseende på kommunens 
geografiska läge samt författarnas kontakter. Urvalet av eleverna gjordes slumpmässigt 
av studie- och yrkesvägledaren genom att hon blundade och pekade på en i varje klass i 
fotokatalogen. Vid ojämn könsfördelning gjordes proceduren en gång till. De åtta i 
urvalsgruppen tillfrågades om sin medverkan och några tackade nej. Studie- och 
yrkesvägledaren tillfrågade då slumpmässigt ytterligare några elever i korridoren.  

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på elevernas skola i avskiljt rum och varade mellan 30-50 
minuter. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer och den ena inledde och den 
andra tog över efter halva intervjumallen (se Bilaga 3). Detta för att få ett balanserat 
samtal mellan de tre inblandade. Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av iPod. 
Anteckningsblock och penna fanns med vid intervjutillfällena för att fånga upp det som 
inte ”fastnade” på ljudupptagningen.  

Tillförlitlighet 
Vad som visar på reliabilitet är att respondenterna medverkade frivilligt och var positiva 
i sin inställning. Intervjusituationen karaktäriserades av en bekväm och avslappnad 
stämning och ambitionen att skapa en god relation fanns. Alla intervjuer inleddes med 
en introduktion som följde samma struktur. Materialet behandlades med noggrannhet 
vid transkribering och sammanställning av resultat.  

Studien bygger på ett ärligt och uppriktigt intresse från författarna av ungdomarnas 
subjektiva historier. Det var det unika som söktes och därmed var avsikten inte att 
generalisera. Respondenterna fick ta del av undersökningens syfte i god tid innan 
intervjuerna för att hinna reflektera och därmed ökar studiens validitet. Inför varje 
frågeområde gav intervjuarna en introduktion av frågeområdet så att gemensam 
utgångspunkt skulle uppnås. Uppfattningen var ändå att ungdomarna tolkade frågorna 
olika – det vill säga utifrån sin egen unika levnadshistoria (geografiskt-, historiskt-, och 
socialt sammanhang). Resultatet får beaktas med reservation för att det inte med 
säkerhet skulle bli detsamma vid upprepning. Detta kan förväntas vara rimligt vid 
användandet av en kvalitativ metod samt semistrukturerade intervjuer.   

Utifrån definitionen av beslutsprocessen (se Begreppsdefinition sid. 3) konstruerades 
intervjumallen av författarna. Eftersom vissa frågor kunde upplevas som svåra med 
tanke på respondenternas ålder gjordes en provintervju med en 15-årig flicka via e-post 
(se Bilaga 4). Utfallet blev på det sättet att vi kunde använda oss av frågorna efter 
justeringar. 

Etiska ställningstaganden 
Forskningsrådets etikregler har följts under arbetets gång (HSFR, 1999).  
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Majoriteten av eleverna i år nio var 15 år fyllda och undersökningen var inte av etiskt 
känslig karaktär. Skolans rektor informerades om undersökningen samt dess syfte och 
ansåg inte att ett godkännande från vårdnadshavare var nödvändigt. Respondenterna 
ombads ändå att ta hem brevet för information till vårdnadshavare. Innan intervjun 
tillfrågades även respondenterna om de medverkade frivilligt. Ovanstående berörde 
samtyckeskravet.  

Informationskravet – respondenterna informerades om syftet med undersökningen. 
Skriftlig information gavs om detta så att de kunde ta ställning till sin medverkan innan 
de tackade ja.   

Konfidentialitetskravet – respondenterna hölls anonyma under arbetets gång. Vid 
transkribering av intervjuerna användes siffror samt ”pojke” och ”flicka” som 
identifiering. Andra personuppgifter var inte av intresse och antecknades därför inte. 
Materialet förvarades med försiktighet det vill säga materialet överfördes till cd-skivor 
vilka förstördes efter arbetets slut.    

Nyttjandekravet – materialet användes endast till studiens syfte och sammanhang. 
Spridning av materialet till kommersiellt bruk skedde inte. 

Bearbetning och analys av resultatdata 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet och strukturerades utifrån forskningsfrågorna 
till cirka en sida per intervju av författarna. Detta arbete delades upp om vardera fyra 
intervjuer. Citat användes för att lyfta fram det som var karaktäristiskt för intervjun och 
för att levandegöra respondenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

Resultat 

Resultatredovisning 
Att skildra ungdomarnas berättelser är viktigt vid resultatredovisningen och därför 
redovisas resultaten genom att varje intervju presenteras var för sig. De presenteras i 
den ordning som intervjuerna skett. Intervjuredovisningarna är strukturerade utifrån 
forskningsfrågorna (se sid. 13). För att åskådliggöra resultatet tydligare presenteras en 
sammanställning av resultatet från samtliga åtta intervjuer i slutet av detta kapitel.  

 

Intervju 1 

Respondenten tänkte på sitt gymnasieval för första gången i februari i år åtta då hans ett 
år äldre bror gjorde sitt gymnasieval. Han funderade inte så mycket på gymnasievalet 
utan kände att han hade ett helt år på sig att bestämma sig. Han tänkte att han kanske 
skulle gå i samma gymnasieskola som sin bror och syster, men att han först även ville 
besöka några andra skolors ”öppet hus”. När hans fem år äldre syster sökte till 
gymnasiet hade han inte en tanke på sitt gymnasieval utan hade fullt upp med 
grundskolan. 

När brodern hade gjort sitt val kände respondenten inte längre att han kunde tänka på 
sitt val, det låg för långt fram i tiden. Han lät tankarna bero tills hans egna klasskamrater 
började prata om gymnasievalet, och det var när sökkoderna skickades ut till varje elev i 
januari i år nio. 

Respondenten tycker att han hade tillräcklig kunskap om sig själv när han valde till 
gymnasiet då han valde teknikprogrammet. Han är intresserad av och kan mycket om 
datorer, matematik och teknik och har siktet inställt på att i framtiden arbeta som pilot. 
För att nå det målet har han tagit reda på att teknikprogrammet är ett bra alternativ att 
gå. Han har också reflekterat över vad han inte har så lätt för exempelvis språk och 
naturorienterande ämnen. Respondenten kände sig säker på att komma in på sitt val så 
han lade inte ner så mycket energi på att titta på fler alternativ.  

Vi var i datasalen då, så jag titta åt mitt vänster och där var en kompis och jag titta på hans 

förstahandsval och så sökte jag samma, och så titta jag till höger och så valde jag också 

samma. 

Respondenten har tänkt mycket på valet som främst ett val av gymnasieskola eftersom 
val av utbildning stod klart tidigt. Han har funderat på några olika gymnasieskolor. Han 
har besökt det valda gymnasiet, har många kompisar som går där och skolan ligger nära 
hemmet, vilket är viktigt för respondenten. Respondenten har pratat mycket med sina 
syskon och andra äldre kompisar som går på X gymnasiet om hur det är där och vad de 
tycker. 

Min bror tog sitt val till X gymnasiet. Så jag körde samma och min syrra gick också dära. Så jag 

följer familjetraditionen. 
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Han har också själv hittat information på gymnasieskolans hemsida. Han menar att X 
gymnasiet är stort men lugnt och där finns stora valmöjligheter.  

Respondenten upplever inte att han har gjort något för att sammanföra kunskaperna om 
sig själv och alternativen, utan att allt från början har pekat på en gymnasieskola och ett 
program. Han har valt det som han tyckt varit det bästa alternativet utifrån vad familj 
och kompisar har berättat om dessa.  

Så i skolan så bara sökte jag in. Så det var inte så att jag gjorde några listor eller något sånt 

utan jag bara; familjen sa ta X skolan så tog jag direkt X skolan. 

Han ser heller inte att han fått eller haft behov av någon form av stöd i beslutsprocessen. 
Efter en stund kommer han på att han har fått information av studie- och 
yrkesvägledaren på sin skola angående en pilotutbildning på annan ort som han tänker 
söka till år två. 

Efter att ha funderat på samma alternativ ända sedan år åtta kände sig respondenten 
säker på sitt gymnasieval och så fort möjlighet fanns gick han in på söksidan, gjorde sitt 
val och lämnade in blanketten för att slippa tänka mer på saken. 

Mina kompisar säger att det är bra varför ska jag vara ett undantag då och inte tycka då att det 

är bra? 

Han kände sig även säker på att komma in på valt alternativ eftersom han hade jämfört 
sina betyg med andra elever som kommit in tidigare år. Avgörande för valet var vad 
kompisar och syskon sagt om X gymnasiet och utbildningen och att X gymnasiet ligger 
nära hemmet. Respondenten känner att han själv har fattat beslutet om sitt gymnasieval. 

…men nu var det upp till mig alltså det var inte några andra runtomkring, så det var jag som 

skulle bestämma och jag vill verkligen gå på X gymnasiet så jag sökte till X gymnasiet. 

 

Intervju 2 

Respondenten upplever att hon har tänkt på sitt gymnasieval under en längre tid, kanske 
tidigare än år åtta. Hon har länge velat bli veterinär, har gjort PRAO hos en veterinär 
och tagit reda på att det då är lämpligt att gå naturvetenskapligt program. Under hösten i 
år nio blev gymnasievalet mer påtagligt i och med att det kom mycket reklam från 
gymnasieskolorna, de hade samtal med studie- och yrkesvägledaren på sin skola och 
eleverna började prata om olika gymnasier och besökte gymnasiemässan. 
Gymnasiemässan och öppet hus besöket gav henne inte så mycket. 

Gymnasiemässan gav mig inte så mycket för jag hade ju redan bestämt mig. Jag kollade ju inte 

på något annat och sen så att jag gick på X gymnasiets öppet hus, det var bara ännu en 

bekräftelse på att jag ville gå där liksom. 

Respondenten tycker att hon hade tillräcklig kunskap om sig själv när hon gjorde sitt 
gymnasieval eftersom hon har reflekterat över vilka ämnen som hon tycker om och är 
bra på. Hon ser höga betyg i vissa ämnen som ett kvitto på att det passar henne, men 
tittar även på vad hon tycker är roligt och mindre roligt. 

Hon ser däremot inte att hon hade tillräcklig kunskap om alternativen när hon sökte till 
gymnasiet eftersom hon bara har undersökt en utbildning och en gymnasieskola. Hon 
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kände ändå att hon var redo att välja eftersom utbildningen hon valt är bred och ger 
behörighet till, som hon säger, alla högskolor, även om hon senare skulle ändra sig 
angående veterinäryrket.  

 …men det är just det att jag inte vill binda mig till någonting, så om jag inte vill det (bli 

veterinär) efter tre år i gymnasiet då är det bara att jag tar något annat. 

Respondenten har nu i nian gått en gymnasiekurs i matematik på X gymnasiet som 
erbjuds till kommunens niondeklassare och hon har därigenom lärt känna lärare och 
skola och känner sig nu ännu tryggare i sitt val. Äldre kompisar som går på X gymnasiet 
har också berättat att skolan är bra. 

Respondenten menar att hon inte har reflekterat så mycket under tiden fram till valet, 
utan hennes val har för henne upplevts som självklart och vanligt. 

Det är inte direkt ett så konstigt val heller, det är ganska många som väljer natur för att sen 

kunna vidareutbilda sig och man är inte bunden till någonting heller. 

Hon har i stället funderat en del på hur det kommer att bli när hon börjar på gymnasiet 
som skolform. Hon har länge tyckt att det ska bli roligt att börja på något nytt och få 
läsa det som hon själv har valt och tycker är intressant. Även om hon också har varit 
osäker på om hon skulle klara att leva upp till gymnasieskolans ökade studiekrav. 
Rädslan för att inte komma in på önskad utbildning har funnits där trots att 
respondentens betyg alltid har legat långt över intagningspoäng. Hon har känt stöd för 
sitt gymnasieval hos föräldrar och kompisar. 

Respondenten har varit och är väldigt orolig att något ska gå fel med hennes ansökan. 
Hon har hört från flera håll att det kan gå snett med en ansökan och detta har skapat 
denna oro. 

Alltså jag vet inte för man skulle ju först välja så skulle man liksom skriva ut det och skriva på 

och liksom lämna in det asså det var massa olika processer som och det jag känner att det var 

ju lätt att det gick fel asså och så att det skulle vara inne en viss tid om det blev nåt fel med de 

asså och så där. Att man valde rätt skola av alla dom där typ alla hundra skolorna att välja 

mellan liksom. Man valde ett program och allting och att man accepterade rätt asså det var 

jättemycket som kunde få fel liksom kändes det som. 

…då tänkte jag att jag var tvungen att göra så att det blev rätt. Jag vill absolut inte gå någon 

annan linje eller någon annan skola eller så. 

När alla papper var påskrivna och inlämnade kände hon sig lugn men en viss oro fanns 
kvar.  

Nu är jag nervös i stället för att bekräfta det där, att det ska bli fel. För det är också viktigt 

annars får jag ju ingen plats ändå. 

Den övervägande orsaken till att respondenten gjorde det val hon gjorde var valfriheten 
efter utbildningen.  

Ja, för jag tror inte att man kan bestämma när man är femton år vad man vill göra sen för man 

har för lite kunskap… 

Hon bestämde sig slutgiltigt i slutet av hösten år nio och trots att hon känt sig säker på 
sitt gymnasieval under en längre tid säger hon: 
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Jag hade bara tagit det självklart liksom men sen så var jag tvungen att tänka till lite till ju när 

jag väl skulle välja, på att det verkligen var det jag ville och då kom jag fram till att det var det. 

Respondenten pendlar under intervjun mellan att lägga olika vikt vid gymnasievalet: 

…det är inte viktigt för mig liksom eftersom det är inte en avgörande del i mitt liv liksom. 

För det är ju en väldigt stor grej egentligen…det påverkar en ju ganska mycket hur det kommer 

att se ut sen. 

 

Intervju 3 

Respondenten tänkte första gången på sitt gymnasieval sommaren innan år nio, det slog 
henne att hon var så stor nu att hon skulle börja gymnasiet året därpå.  

…det bara for igenom huvudet...snart är jag sexton år och ska välja gymnasium.. 

Hon kände sig glad, men började ändå tänka på andra saker och lämnade gymnasievalet 
därhän för hon ville inte känna sig stressad av det. 

Tankarna togs upp igen i november då studie- och yrkesvägledaren på skolan påminde 
om att valet skulle vara klart i februari. Respondenten kände då stor ovisshet om vad 
hon skulle välja, oro och rädsla för att betygen inte skulle räcka till och hon använder 
ord som panikslagen för att beskriva sina känslor. Vid den här tiden var hennes tvivel 
och oro så stark att hon kände att hon inte ville gå gymnasiet. Efter samtal med studie- 
och yrkesvägledaren bestämde hon sig ändå för att söka. 

Respondenten tror inte att hon hade tillräcklig kunskap om sig själv när hon gjorde sitt 
gymnasieval.  

Jag visste ju att jag ville göra någonting som jag kunde göra, inte så här mycket teori och sånt. 

Det blir jobbigt med mycket läxor….men annars visste jag inte riktigt sådär jättemycket. 

Hon har tänkt på sina erfarenheter och minns att hon som liten fick mycket 
uppmärksamhet av föräldrarna för att hon var händig och gjorde t.ex. små lerfigurer. 

Man liksom kommer ihåg det och så gillar jag inte så mycket läxor. 

Efter att ha delat upp gymnasieprogrammen i två delar, de mer teoretiska och de mer 
praktiska fastnar hon för medieprogrammet och estetiskt program. Information om 
alternativen har respondenten främst fått från en äldre kusin, gymnasieguiden och 
studie- och yrkesvägledaren på skolan. Hon beskriver sin bestörtning över mängden 
alternativ: 

När jag tittade i gymnasieguiden så bara…shit..vad många program! Vad ska jag ta liksom…ja 

det var väldigt mycket… 

Hon beskriver ett besök på X gymnasiets öppet hus som avgörande för hennes 
gymnasieval då hon fick se hur eleverna arbetade på medieprogrammet.  

Under hösten mådde hon periodvis väldigt dåligt och kände sig negativ och rädd för att 
inte bli antagen någonstans. Hon kände också en viss press från föräldrarna att lyckas 
med sina studier och hade tidvis funderingar på vad kompisarna skulle välja. Hon 
beskriver en känsla av oro för att bli lämnad ensam. Med visst stöd från studie- och 
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yrkesvägledaren och positiva kompisar så kände respondenten att hon kunde reda ut det 
som kändes arbetsamt. Hon började se sig själv med kompisarnas ögon och det hjälpte 
för att vända hennes tankar till det positiva. Hon kände glädje och stolthet över detta. 

Det går liksom inte att tänka så här hela tiden, man måste ju liksom ha ljuspunkter ibland. 

Ett tag hade respondenten funderingar på estetiskt program men när det blev känt att 
hon då måste göra arbetsprover så bestämde hon snart att hon inte skulle klara det. En 
äldre syster som gjort erfarenheten att det var svårt att läsa vidare eller få arbete inom 
media efter just medieprogrammet fick henne ett tag att fundera på annat, men till slut 
lät hon det som verkade roligast få styra. 

Jag tog beslutet ändå fast jag inte var riktigt säker. 

Hon väntade till sista dagen med att välja för att få så mycket betänketid som möjligt. 
Vid beslutstillfället kände hon sig fortfarande rädd och osäker. Nu när det har gått lite 
tid ser hon annorlunda på sitt gymnasieval. 

Förut när jag var liten då bad jag andra ta beslut åt mig och det var inte så bra, jag blev ju inte 

alltid nöjd. Men nu när jag kan då blir jag kanske mer gladare och jag blir nöjd med mig själv. 

Hon menar att hon har lärt sig att även om hon är väldigt osäker i början av valet så kan 
det bli rätt så bra i slutet. När respondenten nu fått besked om att hon preliminärt har 
kommit in så är hon glad och beslutet känns rätt. 

 

Intervju 4 

Respondenten menar att han har tänkt på gymnasiet sedan han var riktigt liten, kanske 
första klass. I åttan när äldre kompisar skulle göra sitt gymnasieval tänkte han lite mer 
på sitt val och under hösten i år nio blev tankarna mer seriösa. Hans tankar vid den här 
tiden rörde mycket förändringen han såg hos sina äldre kompisar som började olika 
skolor och utbildningar.  

 …man tänkte liksom hur man skulle formas när man gick på olika ställen. För det är ju så, dom 

jag känner dom blev ju olika som personer sen. 

Han såg en massa möjligheter och försökte tänka sig in i olika situationer. 

Om jag skulle komma in där hur skulle jag bli då och vad skulle jag göra på dagarna då liksom. 

Respondenten tycker att han hade tillräcklig kunskap om sig själv för att göra sitt 
gymnasieval angående programmet. Han känner sig säker på att naturvetenskapliga 
programmet är rätt val eftersom han tycker bäst om de ämnena och har det intresset.  

Man vet vad man är bra på, man vet vad man vill bli och vad man gillar liksom…Jag har inte 

haft några såna jättefrågor om det. 

När det gäller tillräcklig kunskap om sig själv för att kunna välja skola och inriktning är 
han mer osäker. 

Det hade jag nog ganska god kännedom om, men inte tillräckligt tror jag nog inte. 

Kunskaper om alternativen tycker han i stället att han hade mer än tillräckligt. 
Kunskapen har han fått genom information i skolan, reklam, äldre kompisar och öppet 
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hus. De många alternativen har varit förvirrande och han har känt stress över att vad han 
än tar så går han miste om något annat. 

Nu var det såhär hur mycket alternativ som helst. Så även om man kunde utesluta ganska 

många ganska snabbt så var det fortfarande väldigt många. 

Det har också varit viktigt för honom vilka andra elever han kommer att gå tillsammans 
med, eftersom han menar att man påverkas av de man går med.  

Respondenten menar att han har en strategi som han ofta tar till när han ska fatta beslut 
och så även i det här fallet. 

…så fixade man en topplista…det var nog inget svårt att komma på egentligen det kom ganska 

snabbt liksom att man skulle rangordna dem och komma på fördelar och nackdelar och sedan 

räkna ut vilket som var bäst. 

Det som var viktigt i det här valet var avståndet från hemmet, vilka som skulle söka dit, 
skolmat, lärare och lokaler. Han menar att han brukar ha svårt att fatta beslut och gärna 
skjuter upp det till sista stund. 

Bara för att liksom allting har ju så många fördelar så man vill ju inte missa några bra grejer. 

Därför så vågar man ju inte ta några beslut. 

Det fanns och finns också en viss oro och nervositet över hur långt betygen ska räcka. 
Respondenten har under sin beslutsprocess varit omgärdad av många människor som 
haft åsikter om hans val såväl klasskamrater, föräldrar, lärare som andra kompisar och 
släktingar. Detta har tidvis upplevts som jobbigt.  

Stöd fick man ju men det var ju partiskt stöd. Det var ju ingen som sa nu vill jag hjälpa dig att 

välja, utan det var nu vill jag hjälpa dig att välja det här alternativet. 

Det har ibland skapat en känsla av att hur han än gör blir alltid någon besviken. 
Respondenten har också reflekterat en del över påverkan. 

Alla beslut som man tar påverkas ju av andra och jag kanske påverkas lite mer än andra av 

vad andra tycker, men man tar ju inga beslut själv egentligen….om man tänker efter. 

Respondenten upplever själva beslutstillfället som svårt. Trots att han har kunskaper om 
sig själv och alternativen så kommer han inte fram till ett beslut. 

Man fantiserar hur det skulle va och gå på dom olika ställena men liksom man kommer inte till 

något beslut. Man liksom man tvingar sig själv inte att ta något beslut… 

...men jag har inte vågat besluta… 

Beslutet kommer först när han känner sig tvingad av tiden och av sin far att ta tag i 
saken veckan innan tiden är ute.  

Det var viktigt för mig för då kom jag på själv att det finns ingen mer tid att hålla på och vela, nu 

måste man tänka efter ordentligt och liksom komma på vad som är bra för en. 

Det här skeendet beskriver han som:  

Som om man svävade på små moln men att man sen till slut blev nedryckt. 
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Rädslan för att missa något är här påtaglig. Han nämner också att han får gå på intuition 
och tvingas lyssna mer på vad han själv vill. När han väl gjort sitt gymnasieval känner 
han en stor lättnad. På frågan om han var redo att ta beslutet då svarar han: 

Jag tror nog att skulle jag fått frågan då skulle jag ha sagt nej jag behöver mer tid, men jag är 

en person som kan skjuta upp sånt där i oändlighet. Så jag var redo att ta beslutet det var jag 

säkert två veckor innan, men det var liksom att våga ta det som är svårt. Som jag till slut 

tvingades göra. 

 

Intervju 5  

Det var i år sju som tankarna på gymnasievalet väcktes första gången. Höga betyg var 
viktigt för respondenten eftersom det betydde att hon skulle få möjlighet att gå det 
program hon önskade. Detta ledde till stress. Vid julen i år nio, när betygen kommit, 
blev tankarna på gymnasievalet åter påtagligt.  

…men hela högstadiet har det ju följt en och hela tiden så man tänker på gymnasiet. 

Respondenten var vid denna tidpunkt nöjd med sina betyg och kände sig lugn. Det var 
betygen och insikten om att snart lämna grundskolan och det faktum att bli äldre som 
väckte tankarna på gymnasievalet. Under hela grundskoletiden var respondenten inställd 
på att fortsätta och läsa på gymnasienivå. Tankar på att hoppa av eller avbryta efter 
grundskolan fanns aldrig. Naturvetenskapliga programmet var det dominerande 
alternativet under hela beslutsprocessen. Det har varit viktigt att ägna skolan mycket tid 
med exempelvis läxor.     

Sedan beslutsprocessens start har respondenten upplevt stress till och från. Stress över 
det oundvikliga att tvingas fatta ett beslut före ansökningstidens utgång. Respondenten 
menar ändå att det fanns en positiv känsla i detta med att välja på grund av de positiva 
förväntningarna med att börja gymnasiet. På helgerna gjorde sig tankarna om det 
stundande valet sig åter påminda. Den sammantagna upplevelsen var att det var mycket 
svårt att välja just på grund av alla olika tankar.  

Jag har alltid tänkt plugga, alltså gå en, alltså, en studieförberedande linje då, jag har inte direkt 

tänkt å gå så här bygglinjen eller elektriker eller sånt, men jag, alltså från början då, men sen 

så började men bli lite skoltrött så hära vid, ööh, när man gått första terminen i 9:an och då, 

började man tänka lite mer men ändå så bara, nej, men jag ska nog plugga efter, eller vidare 

sen för att det är bra, så man får ett bra jobb å, jag ska passa på att plugga när jag kan å så 

hära. och…ja, och då blir det ju liksom så å sen…så…då, det är ju typ bara tre stycken linjer 

man kan välja på då, och då är det inte så mycket, då min pappa sa till mig; men räkna upp 

vilka jobb du vill bli och se och titta vilka du kan komma till från de olika linjerna å så här…men 

jag gjorde aldrig riktigt så utan jag valde den jag tyckte verkade roligast å så… 

Respondenten säger att stressen orsakades av att hon inte ville göra fel val.   

Man vill ju ändå försöka göra det bästa valet på en gång i stället  för att göra om hela tiden… 

Respondenten tror att hon inte hade tillräckligt med kunskap om sig själv när hon 
fattade beslutet eftersom hon upplevde en känsla av osäkerhet. Gymnasievalet grundade 
hon på att hon trodde att hon gillade det alternativ som hon valde. Respondenten 
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upplever en osäkerhet nu (idag) men det finns tid för att ändra sig. Tillräckligt mycket 
kunskap om sig själv uppnår man efter två år på gymnasiet menar respondenten. 
Respondenten uttrycker det så här om att påverkas av andra inför gymnasievalet och 
varför det är svårt att få kunskap om sig själv. 

…nä men jag tycker faktiskt inte om det där fast man tror att man tycker om det å man, 

eftersom att alla kompisar gör det så vill man också göra det men sen så när man väl 

upptäcker det; det är inte jag å då så, det är ju liksom svårt att egentligen hitta vad man själv 

vill å tycker om å så…man blir så påverkad av alla andra…men det är ju bra också för att då 

kanske man upptäcker nåt nytt att det här är ju verkligen vad jag vill å det hade jag inte 

upptäckt om jag inte hade haft min kompisar som är liksom så, så det är ju absolut både 

positivt och negativt. 

Respondenten anser att hon hade tillräckligt med kunskap om alternativen. Klassen såg 
filmer, gick på gymnasiemässan och öppet hus samt fick information. 

Respondenten sammanförde kunskaperna om sig själv och alternativen genom att välja 
det som verkade vara det roligaste programmet enligt henne själv, Naturvetenskapliga 
programmet. Här stämde hennes intresse för biologi ihop med valet av program och det 
fanns mycket som attraherade respondenten. Respondenten menar att betygen fick 
matcha programmet eftersom de låg högt. Eftersom respondenten även hade värderingar 
om att hon inte ville ha lång restid till gymnasieskolan så föll valet på en skola nära 
hemmet. Detta var faktorer som gjorde att hon tog det beslut hon gjorde. Utifrån 
ovanstående beskriver respondenten det så att det var en magkänsla som kändes rätt. 

Upplevelsen av beslutstillfället karaktäriseras av blandade känslor. För respondenten var 
det en lättnad och en skön känsla när valet var fattat. Respondenten visste inte vilka 
intagningspoängen var och detta ledde till nervositet. Sedan blev hon lugn när hon fick 
reda på att hon kommit in och poängen räckte till. Dagen innan ansökningstiden gick ut 
fattade respondenten beslutet. Hon beskriver det som härligt att känna att valet var över. 
En lättnad infann sig som föregåtts av hög stress veckorna innan beslutstillfället.  

Det känns som en börda som bara släpper som bara rann av kroppen…man fick sig en suck 

och det var jättehärligt verkligen. 

Trots att valet är gjort fortsätter respondenten att fundera kring sitt beslut. 

 

Intervju 6 

Det var i år sju som respondenten tänkte på sitt gymnasieval för första gången. 
Respondenten hörde talas om att det fanns en musiklinje på X gymnasium som hon 
tyckte verkade rolig. Där går även storasystern. Hon har känt sig avslappnad och vetat 
vad som skall hända.  

Jag har en storasyster som är två år äldre. Så när hon började söka då, liksom började jag ju 

själv å tänka så här vad jag skulle göra….Då tänkte jag att…ja, vad tänkte jag…att jag, jag har 

ju vad heter det, jag vill att mina liksom fritidsintressen ska vara delaktig i min utbildning så, jag 

håller på med musik och sport, å så hörde jag att det fanns en roliga musiklinje här i skolan, (x 

gymnasium) som ligger nära…ööh, aaa, så min syster också då går så jag har bara hört bra 

saker å så där, då tänkte jag aa men det kanske vore nåt…ja… 
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Respondenten tycker absolut att hon hade tillräckligt med kunskap om sig själv när hon 
valde. Hon funderade kring vilka ämnen hon tyckte bäst om och lät även fritidsintressen 
styra. Kunskaperna har hon uppmärksammat genom egna erfarenheter hittills i livet. 
Exempelvis att hon är morgontrött och denna vetskap har fått stor roll i valet av 
gymnasieskolans geografiska läge. 

Respondenten tycker att hon hade tillräcklig kunskap om alternativen. Hon gick på 
gymnasiemässa och läste information på Internet samt broschyrer. Även omgivningen 
och exempelvis kompisar hjälpte till med att informera om olika alternativ. Det var även 
viktigt att gymnasieskolan inte skulle ha ett högt tempo och vara utan höga krav. 
Respondenten berättar att hon har höga mål och krav på sig själv. Därför har tankarna 
också gått kring om det skulle vara aktuellt för henne att välja en så kallad ”statusskola” 
som sedan vore en merit på hennes CV. Hon kom snart på att det inte var ett ”bra” 
alternativ för henne.  

Respondenten uttrycker att hon utgick från sig själv när hon tog beslutet och det var 
framförallt möjligheten att kunna gå i musikklassen som avgjorde valet. Eftersom hon 
tycker att Naturvetenskapliga programmet är en tuff linje så ville hon ha någonting 
roligt på sidan av, vilket var musik i hennes fall. Möjligheten att kunna läsa vidare på 
högskolenivå var också en viktig faktor. 

Respondenten beskriver sig själv som att hon var snabb på att välja och visste från start 
vad hon skulle välja.  

…jag var nog en ganska enkel elev. 

Varför respondenten inte tänkt och funderat så mycket kring sitt val beror förmodligen 
på att hon hela tiden vetat att hon ville gå i x gymnasieskola och Naturvetenskapliga 
programmet i musikklass. Hon kände aldrig något behov av att sammanställa eller 
värdera alternativen eftersom det bara fanns ett. Respondenten har känt sig mycket 
motiverad och tyckt att det skall bli roligt att börja i musikklassen på gymnasiet. En 
längtan om att komma bort från grundskolan fanns också.  

Trots att respondenten har varit säker på sitt val under en lång period så bestämde hon 
sig inte i sjuan. Tankarna har ändå kretsat kring om hon ska gå på X gymnasium, eller 
om hon skulle ta ett annat program. Valet har upplevts som säkrare och säkrare med 
tiden. Det har ändå alltid vägt över till det val hon gjorde. Med tanke på detta har hon 
svårt att beskriva hur själva beslutstillfället upplevts. 

 

Intervju 7 

Denne respondent tänkte på sitt gymnasieval för första gången kort efter jullovet i år 
nio. Respondenten har gått om ett år och är därmed ett år äldre än de andra intervjuade. 
Vad som fick honom att tänka på valet då var att omgivningen pratade om det 
stundande valet. Elever i år nio, kompisar, respondentens föräldrar och fotbollstränarna 
initierade och påminde honom om att det var dags att välja. Respondenten upplevde då 
att han var tvingad att välja så snabbt som möjligt.   

Respondenten hade från start endast ett möjligt alternativ enligt honom själv. 
Alternativet innebar att välja en bestämd gymnasieskola med tanke på hans drömmar 
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om att bli en professionell fotbollsspelare. Denna gymnasieskola hade ett avtal med 
respondentens fotbollsklubb som innebar att spelarna blev hänvisade till just denna 
gymnasieskola för att kunna träna på dagtid. Gymnasieskolan attraherade respondenten 
på det sättet att det ingick mat på restaurang (vilket var bra för träningen som han sa 
själv) och färre elever samt att lärarna verkade ha bättre ”koll” på eleverna, som han 
uttryckte det. Han besökte även gymnasieskolans öppet hus.   

Efter en tid fick respondenten tänka om då det blev klart att hans enda tänkbara 
alternativ inte längre var möjligt om han ville fortsätta spela fotboll. Anledningen var att 
avtalet mellan fotbollsklubben och gymnasieskolan upphörde. Respondenten upplevde 
det som det endast fanns ett alternativ kvar att välja. Hos det återstående alternativet var 
han även garanterad en plats. Han uttrycker situationen så här: 

 …tränarna tvingade oss att gå där, eller tvingade…dom ville helst att vi skulle gå där… 

Beskedet gjorde honom arg och besviken därför att han tyckte att det var alldeles för tätt 
inpå valet att meddela detta.   

Tillräcklig kunskap om sig själv tyckte respondenten att han hade då han valde eftersom 
han utgick från sitt stora intresse, fotbollen.  

Vad gäller respondentens kunskaper om alternativ så ger han tveksamma svar. Han ger 
antydan om att han borde ha kunnat mera om alternativen. Eftersom det endast 
existerade två alternativ (ett i taget), enligt respondenten själv, så tycker han ändå att 
han hade tillräcklig kunskap om alternativen. Kunskapen om dessa två alternativ fick 
han genom kompisars berättelser. Att söka information på egen hand har inte varit 
aktuellt. Respondenten talar mycket om det han har hört om de båda alternativen. 
Särskilt talar han om det ena (det han tänkte välja först) och berättar att han hört att det 
pratats i dåliga termer om den valda gymnasieskolan.  

 …för det var ju folk som knivhöggs å jag vet inte allt som var där… 

Trots dessa utsagor från omgivningen, främst kompisar, så började det talas positivt om 
respondentens alternativ och han säger själv att han istället fick positiva tankar om 
gymnasieskolan. Även ett samtal med en ”elevvärd” på gymnasieskolan ”intygade” att 
läget på skolan var bättre nu. Fotbollstränaren föreslog mötet.  

Att sammanföra kunskaperna och sig själv och alternativen för att kunna fatta ett beslut 
är inte en helt enkel fråga att svara på för respondenten. Eftersom respondenten endast 
sett två alternativ (gymnasieskolor) som möjliga (ett i taget) så har han inte tänkt så 
mycket på att varken värdera eller sammanställa kunskaper och alternativ menar han. 
Han beskriver det så här:  

…alltså jag hade inte så mycket tankar utan…jag visste vart jag skulle gå och…ja, att det fanns 

ju bara en grej, eftersom att jag hört att (x gymnasium) skulle lägga ner å…då var det liksom, 

då hade jag ett fast beslut om att jag skulle gå i (x kommun) som alla andra i laget ska 

göra…då känns det väl tryggt å gå där…så att, jag vet inte riktigt; tankar hade jag väl inte, jag 

var ganska säker på att jag ville gå där…å ja, ja…kändes inte som att jag hade några tankar 

om… 

Han säger att han aldrig skulle ändra sitt beslut.  
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Intervju 8 

Det var i början av år nio som respondenten tänkte på gymnasievalet första gången. 
Orsaken var att kompisar och hans föräldrar började prata om det. De frågade honom 
om vilket gymnasium han kunde tänka sig att välja. Hans tankar kretsade då kring att gå 
ett idrottsgymnasium. Han funderade också på om han skulle välja ett program där 
någon kompis fanns eller om han skulle lära känna nya människor. Respondenten menar 
att det var positivt att tankarna på valet satte igång tidigt så att det inte blev ett förhastat 
beslut. Han funderade även på Naturvetenskapliga programmet men kom snart på att 
han inte skulle tycka om det eftersom det skulle innebära mycket plugg som han säger. 

Tillräcklig kunskap om sig själv tycker respondenten att han hade. Han vet själv att han 
inte är förtjust i läxor och resonerar på följande vis om sig själv. 

Alltså, jag vet ju vad jag är duktig på och vad jag är mindre bra på…(…)…att man får 

komplimanger…man får komplimanger från, det är väl vad man själv liksom vill prestera…i fall 

du är duktig på till exempel sport, och i fall du vill vara duktig, så blir du ju duktig… 

Tillräcklig kunskap om alternativen tycker han också att han hade när han gjorde sitt 
val. Han blev informerad av studie- och yrkesvägledaren på skolan där han går. Han 
fick information om de olika programmen. Informationen av studie- och 
yrkesvägledaren var dock bristfällig menar han. Han beskriver det som att studie- och 
yrkesvägledaren informerade så här. 

Att gå Elprogrammet där lärde du dig om el, typ sånt där… 

Kunskapen om alternativen har han istället skaffat sig via syskon. Han har inte besökt 
någon gymnasieskola. 

Respondenten tänkte en hel del utifrån sitt intresse idrott. Han tänkte välja ett program 
med mycket idrott. Alternativen var bland annat Idrottsledare eller fotbollsgymnasium. 
Det fanns fyra olika alternativ uppger han. När respondenten var klar över detta tog han 
de skolämnen han tyckte mest om och jämförde de olika programmen.  

… och sen så tog jag dom ämnena som jag tycker om och jämför, alltså, och försökte kolla om 

alltså om dom var med i, fanns i den linjen…om inte så fick jag ju byta, alltså byta linje… 

Fanns inte de bestämda ämnena i programmet så fick det uteslutas helt enkelt. De som 
uteslöts hade bedömts utifrån om respondenten upplevt alternativet som positivt eller 
negativt. Han tänkte på vad som skulle kunna gynna honom i framtiden. Han 
formulerade en slags ”kravlista” som han hade satt ihop utifrån sina egna preferenser 
och rangordnade alternativen. Samtidigt menar han att han inte var särskilt engagerad 
utan gick på det som lät roligt. Att gå tillväga på detta sätt är något respondenten gjort 
tidigare i vardagliga situationer.   

Respondenten förklarar att pappan är entreprenör och äger en restaurang. Respondenten 
har gjort prao där och tyckte det var mycket kul. Detta är anledningen till hans val av 
Hotell-, och restaurangprogrammet som han har valt i andrahand.  

Det slutgiltiga beslutet tog han två dagar innan sista ansökningsdatum. Beslutstillfället 
upplevde han inte på något speciellt sätt och förklarar det med att han är van vid att byta 
skola eftersom han bott i USA som liten och senare på ett annat ställe i Sverige. Det 
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framkommer dock senare i intervjun att några dagar innan valet gjordes så upplevde han 
stress.  

…det var väl mest stressigt bara, eller, hinna med och välja… 

Stress över att hinna med att välja. Han kontaktade studie- och yrkesvägledaren och de 
genomförde ansökan tillsammans. Efter detta kändes det bra tycker han.  Idag känner 
han sig nöjd med sitt första- och andrahandsval. 

 

Resultatsammanfattning  
Vi ska i denna sammanfattning försöka återge en övergripande bild av resultatet.  

Respondenterna ser inte tiden från tanke till handling som en sammanhållen process 
som innehåller tydliga steg. De har i stället hanterat gymnasievalet periodvis väldigt 
intensivt och däremellan inte tänkt på det alls, enligt dem själva. Oron och 
funderingarna på valet kommer fläckvis enligt respondenterna. Det som påverkar starten 
av ungdomarnas beslutsprocesser är människor i deras närhet.     

Vi har sett ett huvudspår hos var och en av respondenterna som har kommit att bli 
utgångspunkt för deras val och mycket har kretsat kring det i intervjun och i deras 
beslutsprocess. Vissa talar om sitt fritidsintresse, andra om gymnasieskolor 
(sammanhang man vill finnas i), någon annan om betyg och hos ännu en så kretsar 
berättelsen mycket kring dennes egna känslor.  

Respondenterna lägger olika betydelse i begreppet alternativ. Beroende på om de ser 
valet som ett skolval eller utbildningsval så fokuserar de på helt olika saker i sina svar. 
Respondenterna verkar inte ha varken behov eller önskan av att veta mer om fler 
alternativ. Några har få alternativ men är ändå nöjda med sitt beslut. 

Att ta beslutet upplevs som jobbigt för några, medan flertalet säger sig vara oberörda. 
Några uttrycker att de inte tog så allvarligt på gymnasievalet.  

Vår samlade bild av resultatet blir att gymnasievalet för majoriteten av respondenterna 
är gjort utifrån deras intressen och vad de tycker är roligt. De andra utgår från en önskan 
om ett visst yrke i framtiden och ser valt gymnasieprogram som en väg dit. Det samlade 
intrycket är också att ungdomarna ser fram emot att börja gymnasiet. 
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Analys 
Vad är det, enligt ungdomarna, som gör att beslutsprocessen startar och 
när? 

Tanken på gymnasievalet väcktes för alla utom en av ungdomarna under högstadiet, allt 
från år sju till efter jul i år nio. Respondenternas tankar om gymnasievalet blir mer och 
mer påtagliga ju närmare gymnasievalet kommer i tid. CIP-teorins begrepp the gap 
menar att för att en valsituation skall uppstå måste individen själv uppfatta att detta 
existerar. Denna önskan att vilja uppnå ett tillstånd av tillfredsställelse kallas för the 
gap. För några av ungdomarna uppstår inget gap i CIP-teorins mening förrän en 
upplevelse av en deadline blir tydlig. Det vill säga allt från några veckor innan till bara 
några få dagar innan sista ansökningsdag. Eftersom gymnasievalet är mer eller mindre 
obligatoriskt (institutionaliserat val, se Sjöstrand, 1980) finns ingen inre drivkraft om att 
åstadkomma en förändring. Ungdomarna saknar därför motivation.  

Utifrån ovanstående är vår uppfattning att vissa ungdomar skapar en sorts strategi för att 
hantera beslutsprocessen genom att skjuta upp gymnasievalet. Vi tror att strategin kan 
bero på en osäkerhet i och ovana om hur man fattar beslut. Lovén (2000) menar i sin 
studie att vägledarna uppfattade eleverna som passiva och handlingsförlamade och att 
detta skulle vara en följd av deras oerfarenhet i att fatta beslut.  

 

Vad som sätter igång tankar om gymnasievalet hos respondenterna är när betygen sätts i 
år åtta, när äldre kompisar och syskon gör sina gymnasieval, när kompisar, föräldrar och 
tränare börjar tala om gymnasievalet. Också tankar om att bli äldre och lämna 
grundskolan samt önskemål om en viss yrkeskarriär är insikter som nämns som 
utlösande faktorer. Resultatet visar på att gymnasievalet initieras både utifrån 
(omgivningen), sex ungdomar, och inifrån (insikter hos eleven själv), två ungdomar. De 
flesta av ungdomarna ”sätts igång” av sin närmaste omgivning. Som vi ser det är detta 
en kombination av mognad och mottaglighet och att gymnasievalet närmar sig i tid som 
påverkar. Vår uppfattning är också att ungdomarnas beslutsprocesser inte påverkas av 
att gymnasievalet initieras externt eller internt. Det vill säga vi har inte sett mönster som 
tyder på detta vid resultatanalysen.  

 
Har ungdomarna, enligt dem själva, tillräcklig kunskap om sig själv och 
alternativen när de tar sitt beslut? 

Fem av respondenterna tycker att de hade tillräcklig kunskap om sig själva när de 
gjorde sitt gymnasieval, medan en inte tycker det och två är tveksamma. En av de 
tveksamma respondenterna tycker att han hade tillräcklig kunskap om sig själv för att 
kunna välja program men dock inte för att kunna välja inriktning och gymnasieskola. 
Resultatet visar på svårigheter hos ungdomarna att uttrycka sina kunskaper om sig 
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själva i andra ordalag än vad de är bra på som exempelvis skolämne eller fritidsintresse. 
Vissa verkar ha övat mer på att reflektera över sig själva än andra och har då en vidare 
bild av sig själva som de kan uttrycka i ord. Vår tolkning är att detta har med mognad 
att göra beroende på om man har fått möjlighet att träna på att reflektera över sig själv 
tillsammans med andra i sin närhet eller inte. Flera ungdomar uttrycker i Lovéns (2000) 
undersökning bristande självinsikt som orsak till svårigheter i gymnasievalet. Eleverna i 
UG 95 efterfrågar också mer självkännedom (Skolverket, 1995). Majoriteten av denna 
studies respondenter tycker att de har tillräcklig självkännedom. De uttrycker ingen 
koppling mellan svårigheter i beslutsfattande och tillräcklig eller otillräcklig kunskap 
om sig själv.  

Vi reflekterar över hur självkänsla spelar in i ungdomarnas gymnasieval. Att bli 
bekräftad som kunnig inom ett område har en stark påverkan på ungdomars val av 
gymnasieprogram (Lund, 2006). I föreliggande studie finns samma tendenser 
exempelvis höga betyg och uppmuntrande kommentarer påverkar val av program 
(inriktning, profil). Hodkinson (1995) menar att ungdomarna vill bejaka bilden de har 
av sig själva. 

 

Ungdomarna i studien resonerar kring alternativen på väldigt olika sätt. De ser både 
skola och program som alternativ men hälften av ungdomarna ser valet som främst ett 
val av gymnasieskola och de andra som främst ett val av program eller inriktning 
(specialutformat program, profil) och någon är otydlig i den frågan. Det här får 
konsekvenser för vad som påverkar deras val. Ser ungdomarna det som främst ett 
skolval får faktorer som geografiskt läge och rykten stor vikt. Ser de det som ett val av 
program får istället faktorer som intressen och utbildningsambitioner stor vikt. Fem av 
respondenterna tyckte att de hade tillräcklig kunskap om alternativen när de gjorde sitt 
gymnasieval, medan en var tveksam, en tyckte inte att hon hade tillräcklig kunskap om 
alternativen men att hon ändå var redo att göra ett val och hos en framkommer det ej. 
Lovén (2000) konstaterar i sin avhandling att huvuddelen av ungdomarna hade övervägt 
ett till två alternativ och han tolkar detta som antingen en stor säkerhet eller en bristande 
insikt om alla de alternativ som finns. I föreliggande uppsats hade majoriteten av 
ungdomarna få alternativ gällande gymnasieprogram. Vi väljer att förklara alternativens 
olika attraktivitet och tillgänglighet utifrån Sjöstrands (1980) tre begrepp om 
kunskapsprincipen, attitydprincipen och vinst - kostnadsprincipen.  

Utifrån kunskapsprincipen räcker det inte med att bara känna till ett alternativs existens 
utan det krävs en viss ”bekantskap” för att man ska kunna leva sig in i ett alternativ och 
på så sätt förstå vad det innebär för en själv. Bristande bekantskap tenderar att leda till 
att man blir skeptisk mot ett alternativ. Flera av respondenterna i föreliggande studie ser 
få valbara alternativ. Kombinationen få alternativ och att ungdomarna anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om alternativen ser vi som att de känner till många alternativs 
”existens” men har ”bekantskap” med få. Om respondenterna hade haft ”bekantskap” 
med fler alternativ hade ungdomarna kunnat göra ett mer väl underbyggt val. Men vi 
ställer oss ändå frågande till om detta hade gjort ungdomarna mer nöjda med sitt 
gymnasieval.  
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Utifrån attitydprincipen ger alternativ som kan förknippas med positiva upplevelser en 
positiv känslokoppling till alternativet. Det motsatta gäller alternativ som kan 
förknippas med negativa upplevelser. En av respondenterna väljer enligt den här 
principen menar vi. Efter en känslomässigt positiv upplevelse på en gymnasieskolas 
öppet hus fastnar hon för det programmet och den skolan. Vi tror att det är värdefullt att 
ta hänsyn till känslornas inverkan på individers val och beslut.  

Utifrån vinst – kostnadsprincipen antas individen sträva efter en viss maximering av 
vinst och minimering av kostnader på ett psykologiskt, socialt och ekonomiskt plan. Vår 
uppfattning är att några av respondenterna väljer enligt den här principen. De 
maximerar sin vinst genom att söka skolor och program som kan ge dem viss status och 
sätta dem i ett sammanhang som de värderar högt, både under gymnasietiden och 
senare.  Vi tycker att detta kan ses som att individen här har ett mer långsiktigt 
perspektiv än de andra ungdomarna i studien och behöver vara mer realistisk i sin 
bedömning av vad som reellt kommer att bli vinstmaximering.  

 
Hur sammanför ungdomarna, enligt dem själva, kunskaperna om sig 
själva och sina alternativ och hur går de vidare fram till ett beslut?  

När det gäller att sammanföra kunskaperna om sig själv och alternativen ger 
ungdomarna vitt skilda svar då de beskriver hur de gick från tanke till beslut. Två av 
respondenterna uppger att de hade en strategi för detta. Vi antar att dessa två 
respondenter uppfyller kriterierna för readiness (CIP) det vill säga att de hade tillräcklig 
mognad. För att CASVE-cykeln som modell ska vara meningsfull är detta nödvändigt. 
Ungdomarnas kognitiva processer följer till viss del samma mönster som CASVE-
cykeln enligt följande. Ungdomarna är (Communication) medvetna om att de måste ta 
ett beslut. (Analysis) och (Synthesis) framgår inte av resultatet. (Valuing) Ungdomarna 
listade för och nackdelar angående sina alternativ och reflekterade över hur de olika 
alternativen skulle påverka dem själva i framtiden, de försökte sätta sig in i tänkbara 
konsekvenser. Dessa två uttrycker även någon form av kravlista/topplista som 
hjälpmedel att matcha sig själv emot förestående alternativ. (Execution) Ungdomarna 
tar ett beslut genom att skicka in sin ansökan, beslutet är ett institutionaliserat val som 
måste ske inom en viss tidsram. Enligt detta tillvägagångssätt har de till vissa delar gjort 
på det sättet som CASVE-cykeln föreskriver (CIP). Vi kan dock inte se att detta sätt att 
handla har haft betydelse för dessa individer genom att de kunnat komma fram till ett 
beslut ”lättare” eller ”snabbare”.  

Fem respondenter indikerar att de inte medvetet har sammanfört sina kunskaper om sig 
själva och alternativen för att kunna fatta beslutet. Få alternativ verkar ha gjort valet 
uppenbart och självklart för några ungdomar. Vår tolkning av resultatet är ändå att 
någon form av resonemang har förts hos varje individ. Deras beslut har inte varit 
slumpmässiga.  

En av respondenterna uppger att hon inte hade tillräckliga kunskaper om sig själv och 
alternativen och uppger därmed inte att hon sammanfört dessa. Hon har trots detta ändå 
gjort ett gymnasieval hon är nöjd med. I avsaknad av ovanstående kunskaper anser vi att 
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hon fattar beslutet utifrån sin känsla om att alternativet förefaller lustfyllt. I likhet med 
Hodkinson (1995) tycker vi oss kunna se att denna respondents beslut är påverkat av 
hennes känslor och även är av intuitiv karaktär. Egan (2002) beskriver detta med att när 
känslorna tar över så tar individen med stor entusiasm det alternativ som ger omedelbar 
lättnad. 

 
Hur upplever ungdomarna beslutstillfället? 

Upplevelsen vid beslutstillfället skiljer sig åt mellan ungdomarna. Fyra, hälften av dem, 
uppger inga speciella känslor vid beslutstillfället men en av dem kände nervositet 
angående det praktiska/tekniska kring ansökansmomentet. Egan (2002) menar att 
beslutsfattande inte är en rak, rationell process utan att det ofta är ett förvirrande 
skeende där det är svårt att beskriva vad som händer. Föreliggande uppsats visar på att 
känslorna blir mer eller mindre tydliga vid olika tillfällen vid olika tidpunkter beroende 
på individ. CIP-teorin beskriver ett liknade skede. Vi uppfattar att de respondenter som 
har svårt att uppge vad de kände vid beslutstillfället också har svårt att definiera när de 
tog beslutet. Här framkommer en bild av en böljande process där ungdomarna 
bestämmer sig flera gånger innan de tar ett definitivt beslut.    

Två respondenter kände sig mycket lättade när beslutet var fattat och det var en skön 
känsla för dem, en annan uppger att han kände sig säker och att det kändes bra. Det är 
rimligt att ungdomarna efter en längre tid av funderingar och eventuell stress känner 
denna lättnad och tillfredsställelse. När valet är över beskriver en majoritet av 
ungdomarna i Lovéns (2000) studie att det känns skönt men att det finns en viss oro 
kvar som gäller osäkerheten att komma in på sökt utbildning. I föreliggande uppsats ser 
vi att några stycken är oroliga vad gäller sina betyg för att komma in men detta verkar 
inte ha påverkat deras val. De har ändå sökt önskat program och det har inte verkat 
begränsande för deras val. 

Den sista respondenten kände sig rädd och fortfarande lite osäker vid beslutstillfället 
och ville helst tänka på annat. När beskedet sedan kommer om att hon har blivit 
preliminärt antagen till sökt program så känner hon sig väldigt nöjd med sitt val och 
oron har avtagit. Vår analys av detta blir att insikten om att hon har kommit in har fått 
henne att värdera valt alternativ högre (än vid valtillfället) nu i efterhand, en 
efterkonstruktion. 
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Slutsatser 
Utifrån föreliggande uppsats kan vi inte dra några generella slutsatser och det har varit 
svårt att dra slutsatser utifrån ungdomarnas olika berättelser eftersom de skiljer sig åt. 
Vårt syfte är att få förståelse för varje individs beslutsprocess. Vi väljer här att ändå dra 
slutsatser utifrån forskningsfrågorna och de mönster som vi kan se. 

 

Vad är det, enligt ungdomarna, som gör att beslutsprocessen startar och när? För 
majoriteten av ungdomarna startar beslutsprocessen av att någon i deras närhet nämner 
gymnasievalet under högstadietiden. Vi ser vikten av att någon i ungdomars närhet som 
de litar på tar upp gymnasievalet i god tid. Att ungdomarna då är mottagliga och ser en 
vinst med att börja tänka på sitt gymnasieval är då viktigt för att de ska bli motiverade. 
Detta är därför något som vi anser att man behöver jobba mer medvetet med i skolan. I 
förlängningen kan vi se att det har med begreppet empowerment att göra, det vill säga 
att jobba med en individ så den känner sitt ansvar och delaktighet, istället för att 
ungdomarna blir hjälplösa och handlingsförlamade (Lovén, 2000). När individen saknar 
motivation är det lätt att gymnasievalet skjuts upp tills det inte går längre. 

 

Har ungdomarna, enligt dem själva, tillräcklig kunskap om sig själv och alternativen 
när de tar sitt beslut? Majoriteten av ungdomarna i denna studie tycker själva att de 
hade tillräckliga kunskaper om sig själva och alternativen.  

Vad gäller tillräckliga kunskaper om sig själv så är vår slutsats att ungdomarna har lätt 
för att uttrycka vad de är bra och dåliga på. Vi tror att detta beror på att de är vana att bli 
bedömda med betyg i skolan. Enligt vår uppfattning så är kunskap om sig själv något 
mer än att bara veta vad man är bra på och inte, exempelvis egna behov, preferenser och 
framtidsvisioner. Detta betyder att ungdomarna också behöver få tillfälle att utforska 
även dessa andra dimensioner av sig själva. Det är viktigt att vara medveten om sig 
själv i relation till omvärlden eftersom individen då lättare kan ta ett medvetet beslut 
och inte ett slumpmässigt. Slutligen tror vi att kunskap om sig själv är viktigare att 
besitta när man göra ett val än att ha kunskap om alla alternativen.  

Vad det gäller tillräckliga kunskaper om alternativen så drar vi slutsatsen att 
ungdomarna har bekantskap och kunskap om ett begränsat antal alternativ (Sjöstrand, 
1980). De ungdomar som har bekantskap med fler alternativ är rädda att gå miste om 
något. Vår slutsats är att de har insett att välja också är att välja bort. 

 

Hur sammanför ungdomarna, enligt dem själva, kunskaperna om sig själva och sina 
alternativ och hur går de vidare fram till ett beslut? En majoritet av ungdomarna menar 
själva att de inte medvetet har sammanfört kunskaperna om sig själva och alternativen 
men de har alla ändå tagit ett beslut. För dessa har beslutet varit ganska självklart och 
enkelt.  
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Två av ungdomarna har varit medvetna under sin beslutsprocess och för dem har 
medvetenheten lett till att själva beslutet har blivit svårare eftersom deras kunskap har 
gett insikter om vad de går miste om.  

 

 

Hur upplever ungdomarna beslutstillfället? 

Hälften av ungdomarna nämner ingen speciell upplevelse vid beslutstillfället. Vi drar 
slutsatsen att deras gymnasieval inte har berört dem så starkt och därför är de mer 
likgiltiga för beslutstillfället. Beslutet måste tas inom ett visst datum. Några av 
ungdomarna har upplevt valet mer stressande och då kommer beslutstillfället som en 
lättnad. Vår slutsats är att det är rimligt att känna lättnad efter en tids stress och oro.   

 

Ungdomarna har, utifrån vår tolkning av deras berättelser, och med vår definition gjort 
väl underbyggda men inte väl övervägda val.  

 

Sammanfattningsvis så visas i analysen att ungdomarnas beslutsprocess följer de fem 
stegen (enligt vår egen definition) till innehållet men inte till ordningsföljden när de gör 
sitt gymnasieval. Ungdomarnas beslutsprocess är inte linjär. Beslutsprocessen till 
gymnasievalet är en stark känslomässig upplevelse för några ungdomar och inte alls för 
andra. Den empiri vi har tillåter inte att vi varken kan verifiera eller falsifiera vår 
hypotes.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande uppsats är att få förståelse för hur ungdomar i ett 
individperspektiv hanterar och upplever sin beslutsprocess beträffande sitt gymnasieval. 

Vårt arbete kan förhoppningsvis påminna studie- och yrkesvägledare och skolledare om 
att det är väldigt individuellt hur man upplever och hanterar beslutsprocessen 
exempelvis när tanken på ett gymnasieval startar, hur det ser ut under tiden och hur det 
känns. Här menar vi att det är viktigt att få hjälp när man har behov eftersom 
beslutsfattande är en subjektiv handling. Det kan bli problematiskt att resurserna styrs 
för mycket till år nio eller att vägledartjänsten köps in tillfälligt precis innan 
gymnasievalet.   

Utifrån den problemställning vi har menar vi att det är viktigt att synliggöra 
ungdomarnas upplevelser och röster genom att redovisa resultatet som vi gjort i 
berättelser.  Nyttan med att synliggöra detta är att individens berättelse ökar förståelsen.   
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Vi har valt att inte undersöka om ungdomarnas beslutsprocesser är ett uttryck för 
rationella val. I mycket av den litteratur vi har läst är det en outtalad eller uttalad idé att 
val är rationella. Är det därför som studie- och yrkesvägledare har så lätt för att 
introducera fler alternativ när eleven verkar osäker i sitt val?  

Om valet är ett uttryck för en rationell handling där individen jämför och värderar olika alternativ 

så skulle man vara en bättre väljare om man kände till flera alternativ (UG 95, sid. 51).  

Med åtta respondenter och fyra forskningsfrågor där majoriteten var öppna frågor blev 
det svårt för oss att svara tydligt på forskningsfrågorna. Vi valde ändå att ha öppna 
forskningsfrågor för att det var mest relevant för att kunna ta del av respondenternas 
berättelser och inte styra för mycket.  

Vi ser i efterhand att det skulle varit intressant att fokusera mer på känslor i 
forskningsfrågorna för att komma åt upplevelsen än mer. Kanske skulle 
forskningsfrågorna beröra huruvida ungdomarna var nöjda/tillfreds med sin 
beslutsprocess och sin insats.  

Resultatet av studien visar på att ungdomarna har ett starkt fokus på alternativen i sin 
beslutsprocess, även de som har få alternativ. Detta framkommer också som vi tidigare 
nämnt i mycket av litteraturen.  Det finns ett rådande ideal (se ovan citat) om att eleven 
ska ha kunskap om ”allt” och sedan välja? Är det ens möjligt med dagens utbud? Vad är 
nog med alternativ? Vad är tillräcklig kunskap om alternativen och sig själv? Vem äger 
rätten att bestämma detta? Vi förstår ungdomarna på det sättet att de tycker att de med 
den kunskap de har kan göra ett val de är nöjda med. En av våra respondenter har 
medvetet valt att inte titta på fler alternativ, en sorts strategi i att hitta ”nog” med 
alternativ för att kunna göra ett val.  

Vi förstår nu att vi med vår förförståelse och kunskapssyn har förutsatt att eleverna ska 
gå igenom de fem stegen som vi ser som beslutsprocessen. Eleverna har också gjort det 
men inte i den ordning vi har trott. Deras beslutsprocess är inte linjär. För vissa av 
ungdomarna kommer oron och funderingarna ”fläckvis” under beslutsprocessen och det 
kan kanske förklaras med att de heller inte upplever perioden innan gymnasievalet som 
en process. Vi uppfattar att ungdomarna använder begreppet bestämma sig som något 
man kan göra flera gånger innan man tar ett beslut. Ungdomarnas tankar på 
gymnasievalet sker periodvis och tar då upp all tankeverksamhet. Från gång till annan 
har deras förutsättningar ändrats och de tänker eventuellt helt nytt. I omvärldens ögon 
kan det verka förvirrat och irrationellt. 

Ungdomarna verkar inte ha erfarenheter av definitiva beslut. Alla val tas ad hoc. Finns 
det inga reella beslutstillfällen för ungdomar idag? När de nu för första gången möter en 
deadline innebär detta en stress. 

Utifrån samhället i stort ser vi det som att utbildningssystemet och vägledning måste 
vara öppna för flexibilitet. Resultaten i studien är på det sättet tänkvärda för studie- och 
yrkesvägledare för att de ska kunna fånga upp ungdomarna vid ”rätt” tillfälle. Men även 
för beslutsfattare inom utbildningssystemet för att möjliggöra karriärbyten senare i livet.  
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Metoddiskussion 
Vi hade inget bortfall i vår studie och vi tror att det beror på att vi gav ungdomarna 
chans att förbereda sig inför intervjuerna i god tid (genom introduktionsbrevet) och att 
vi bestämde tider för intervjuerna samma eller nästföljande dag som de skulle äga rum.  
Skolans studie- och yrkesvägledare medverkade också till att det inte blev något bortfall 
genom att i god tid tillfråga eleverna och distribuera introduktionsbreven.  

Vid urvalet bad vi att få intervjua fyra pojkar och fyra flickor eftersom vi ville ha en 
jämn fördelning mellan könen. Detta för att vi ville ha möjlighet att se eventuella 
skillnader och likheter mellan könen. Vi kunde inte se detta och har också valt att inte 
ha ett genusperspektiv i studien.  

Vi har i vår studie utgått ifrån en allmän förståelse för vissa centrala begrepp när vi har 
ställt våra intervjufrågor, exempelvis beslut, alternativ och sammanföra. Hade vi genom 
att definiera dessa begrepp på ett annat och tydligare sätt, exempelvis att bestämma sig, 
program och strategi, fått ett annorlunda resultat? Vi tror att det är ett rimligt antagande 
att göra. 

När vi nu i efterhand betraktar vår undersökning ser vi vissa nackdelar med att använda 
den kvalitativa intervjun. Vid intervjutillfället upplevde vi att vi förstod respondenten 
och nu i efterhand inser vi att det är en del vi kanske har missat. Vi anser ändå att den 
kvalitativa intervjun tjänar vårt syfte bäst och ser att arbetet med uppsatsen har varit en 
lärandeprocess. I intervjusituationen använde vi oss av våra samtalsmetodiska 
färdigheter. 

Vad gäller intervjuernas frågor och innehåll så förstår vi att det är önskvärt att undvika 
ledande frågor för att inte påverka intervjun i en viss riktning. Det är svårt och på ett sätt 
oundvikligt eftersom det är vi som vill ha svaren. Vi började varje frågeområde med en 
öppen och vid fråga och vi ser att vissa följdfrågor varit ledande. 

Vid frågekonstruktionen valde vi att använda en egen modell för hur beslutsfattande kan 
gå till för att få hjälp till vår intervjumall. Vi ser nu i efterhand att det hade gjort det 
lättare för oss att använda en vedertagen modell. 

Diskussion om framtiden 
I denna studie har vårt syfte varit att få förståelse för hur ungdomar i ett 
individperspektiv hanterar och upplever sin beslutsprocess inför sitt gymnasieval. 
Eftersom vi har tittat på hela processen hos åtta respondenter så inser vi nu att vi har 
frågat (och fått svar på) litet om mycket. I en annan studie kan det vara intressant att 
fördjupa sig i en mindre del av beslutsprocessen och undersöka exempelvis ungdomars 
självbild, alternativt göra djupintervjuer med färre ungdomar.    

I vår studie har vi valt att inte fråga om ungdomarnas socioekonomiska bakgrund. I en 
framtida studie skulle det vara intressant att koppla den informationen till hur 
ungdomarna upplever och hanterar sin beslutsprocess inför gymnasievalet.  

Under arbetet med vår studie har vi insett att många teorier och modeller utgår från att 
valet är en rationell process. Våra resultat gör att vi ställer oss frågande till detta. Det 
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vore intressant att forska vidare med utgångspunkt i postmoderna teorier eftersom de 
kännetecknas av en annan syn på beslutsfattande, exempelvis en mer subjektiv 
förståelse av karriärutveckling eller ett konstruktivistiskt synsätt.  

Vår uppfattning utifrån läst litteratur, styrdokument i skolan och innehållet i 
vägledarutbildningen är att man lägger stor vikt vid att ungdomarna ska införskaffa 
kunskaper om sig själv och omvärlden och träna på att fatta beslut. Vi ser också vikten 
av detta, men hur ska det gå till? Hur tränar man beslutsfattande? Vem skall lära ut 
detta?  
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Bilaga 1 
Brev till rektorer och studie- och yrkesvägledare i X kommun 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid studie- och yrkesvägledarprogrammet, Lärarhögskolan i 
Stockholm. Vi står nu inför vårt examensarbete (c-uppsats). 
 
Vi kontaktar Er således för att vi är intresserade av att göra vår undersökning på Er 
skola och för att genom denna förfrågan få besked om det skulle vara möjligt.  
Vi vill komma i kontakt med, och intervjua, 6-8 elever i åk 9 som i februari tagit ett 
beslut/gjort sitt val till gymnasiet. Vi tänker oss att Er studie- och yrkesvägledare kan 
vara till hjälp med detta urval. En utförligare beskrivning om vilka elever vi är 
intresserade av kommer i början av vecka X då vi tänker oss att vi också tar kontakt 
med skolans studie- och yrkesvägledare. Vårt önskemål är att genomföra intervjuerna 
under vecka X. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att vi vill få förståelse för ungdomars beslutsprocess ur ett 
individperspektiv för att skapa underlag till förbättring i skolans arbete med den 
processen.  
Forskningsfrågorna är - Hur medvetna är ungdomar om sin beslutsprocess? – Hur 
hanterar ungdomar sin beslutsprocess? – Hur upplever ungdomar beslutsprocessen? 

 

 

Vi är mycket tacksamma för snabb respons på detta brev! 

Tack på förhand! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Marit Busk xxxx.xxx@xxxx.xx - x mobilnummer 

Lina Mörk xxxx.xxxx@xxxxxx.xxx.xx - x mobilnummer 

 

 

 

 



 

 40 

Bilaga 2 
Brev till elever 

Hej! 
 
Vi är två studenter vid studie- och yrkesvägledarprogrammet, Lärarhögskolan i 
Stockholm, som ska göra vårt examensarbete. 
 
Med vårt arbete vill vi få förståelse för hur ungdomar tänker och känner när de gör sitt 
gymnasieval. I detta ämne finns inga rätt eller fel. Vi vill därför intervjua dig om dina 
tankar och känslor från första gången då du tänkte på gymnasievalet tills du gjorde ditt 
val.  
 

Intervjun kommer att ta ca en timme och genomförs av oss två på din skola under vecka 
X-X. Vi kommer att spela in samtalet för att slippa anteckna allt. Du kommer att vara 
anonym i vårt arbete.  
 

 
Vi är mycket tacksamma om du vill vara med! 

 
Tack på förhand! 

 
Mad vänliga hälsningar  

Marit Busk & Lina Mörk  

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 41 

Bilaga 3 
Intervjumall  

 

• Presentation av oss själva 

• Tidsram en timme, spela in samtalet, göra anteckningar, båda ställer frågor men 
den ena frågar mer och den andra antecknar mer. 

• Etiska aspekter – frivilligt deltagande, rättighet att avbryta (samtyckeskravet). 
Anonymitet, uppsats skall skrivas (konfidentialitetskravet). Materialet skall inte 
ges till någon annan (nyttjandekravet). 

• Informera om syftet (informationskravet). Med vårt arbete vill vi få förståelse 
för hur ungdomar tänker och känner när de gör sitt gymnasieval. I detta ämne 
finns inga rätt eller fel. 

• Vi vill nu intervjua dig om dina tankar och känslor från första gången då du 
tänkte på gymnasievalet tills du gjorde ditt val. Det är viktigt att du tänker efter 
ordentligt och försöker besvara frågorna så utförligt du kan. 

 

1 
Att välja och fatta beslut är en process över tid. Tanken kan väckas av andra och av en 
själv.  

När tänkte Du på ditt gymnasieval för första gången? 

Vad var det som gjorde att Du tänkte på det då? 

Vad tänkte Du då? 

Vad kände Du då? 

2 
För att kunna göra ett ”bra” val enligt en själv menar vi att man behöver goda kunskaper 
om alternativen samt kännedom om sig själv ex. egna behov, egenskaper, intressen osv. 

Hade Du tillräcklig kunskap om dig själv när du valde till gymnasiet? 

I så fall, hur fick Du det? 

Hade Du tillräcklig kunskap om alternativen när du valde till gymnasiet? 

I så fall, hur fick Du det? 
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3 
Om man nu har kunskap och sig själv och alternativen är det inte säkert att man kan ta 
ett beslut. Man behöver exempelvis värdera och sammanställa den kunskapen.  

Hur gick Du vidare (från den tanken)? 

Vad tänkte Du då? 

Vad kände Du då? 

Fick Du något stöd? Vilket och av vem? 

4 
Vad var det som gjorde att Du tog beslutet (utlösande faktor)? 

När var det? 

Var Du redo att ta beslutet då? 

Hur tänkte Du då? 

Hur kände Du då? 

5 
Att ta ett beslut innebär ofta att man måste handla på ngt sätt för att det ska ske en 
förändring. 

Vad gjorde Du för att det skulle bli som du beslutat? 

Har Du lärt Dig något i samband med gymnasievalet? 

 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Är det ok om vi återkommer till Dig om vi behöver fråga något mer? Mailadress? 
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Bilaga 4 
E-post till testperson angående intervjufrågor 

 

Hur lång tid tog det för dig att besvara frågorna? 

 

Förstår du frågorna? Om vi ställde frågorna till dem i din klass: skulle alla förstå 
frågorna? Beskriv och motivera hur du tänker om det. 

 

Hur kändes det att svara på frågorna? 

 

Skriv gärna dina spontana tankar kring varje fråga (förutom dina svar på dem). 

 

 

Vi är jätteglada och tacksamma för att du vill hjälpa oss med detta! 

 

Tack! 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


